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Ændringsforslag 33
Laurence J.A.J. Stassen
Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 
også et nøgleelement til udviklingen af et 
egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 
arbejdstagerne har mulighed for at 
bevæge sig fra områder med høj 
arbejdsløshed til områder, hvor der er 
mangel på arbejdskraft, hvor flere folk 
har mulighed for at finde job, som passer 
bedre til deres kvalifikationer, og hvor 
flaskehalsene på arbejdsmarkedet fjernes.

(2) Den frie bevægelighed for personer og 
arbejdstagere er blevet en stor skuffelse: 
tilstrømningen af billigere, østeuropæisk 
arbejdskraft tvinger vesteuropæere ud af 
arbejdsmarkedet (illoyal konkurrence) og 
bringer kriminalitet og andre problemer 
med sig.

Or. nl

Ændringsforslag 34
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 
også et nøgleelement til udviklingen af et 
egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 
arbejdstagerne har mulighed for at 
bevæge sig fra områder med høj 
arbejdsløshed til områder, hvor der er 
mangel på arbejdskraft, hvor flere folk 
har mulighed for at finde job, som passer 
bedre til deres kvalifikationer, og hvor 
flaskehalsene på arbejdsmarkedet fjernes.

(2) De stigende arbejdsløshedsniveauer 
som følge af den aktuelle krise har for 
mange medlemsstaters vedkommende 
medført en enorm stigning i det antal 
arbejdstagere, der tvunget af nød forlader 
deres land.  Den eneste måde at bekæmpe 
denne tendens på er at tilvejebringe og 
øge ordentlig beskæftigelse af høj kvalitet 
i alle de berørte medlemsstater for derved 
at sikre, at fri bevægelighed altid er 
baseret på valg og ikke på nød. 

Or. pt

Ændringsforslag 35
Norica Nicolai
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Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 
også et nøgleelement til udviklingen af et 
egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 
arbejdstagerne har mulighed for at bevæge 
sig fra områder med høj arbejdsløshed til 
områder, hvor der er mangel på 
arbejdskraft, hvor flere folk har mulighed 
for at finde job, som passer bedre til deres 
kvalifikationer, og hvor flaskehalsene på 
arbejdsmarkedet fjernes.

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 
også et nøgleelement til udviklingen af et 
egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 
arbejdstagerne har mulighed for at bevæge 
sig til områder med flere 
beskæftigelsesmuligheder, hvor flere folk 
har mulighed for at finde job, som passer 
bedre til deres kvalifikationer, og hvor 
flaskehalsene på arbejdsmarkedet fjernes.

Or. en

Ændringsforslag 36
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Økonomisk styring og de hermed 
forbundne beskæftigelsespolitikker har 
fremmet mere fleksible arbejdsmarkeder, 
hvormed formålet er at ødelægge den 
sociale beskyttelse og velfærdsstaten, 
arbejdstagernes rettigheder, kollektive 
forhandlinger osv., med det resultat, at 
arbejdstagerne presses til at underkaste 
sig arbejdsvilkår, der krænker deres 
beskæftigelsesrettigheder og sociale 
rettigheder. De beskæftigelsespolitikker, 
der er baseret på det europæiske semester 
og økonomisk styring, er derfor skadelige 
for beskyttelsen af arbejdstagernes 
rettigheder i forbindelse med fri 
bevægelighed.  

Or. pt
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Ændringsforslag 37
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det er nødvendigt, at 
medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at udrydde forskelsbehandling og 
uligheder i forbindelse med lønforskellene 
mellem mænd og kvinder på Den 
Europæiske Unions arbejdsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 38
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union. Der er derfor en kløft 
mellem lovgivningen og dens anvendelse i 
praksis, som der må gøres noget ved.

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union. Der er derfor en kløft 
mellem lovgivningen og dens anvendelse i 
praksis, som der må gøres noget ved, 
således som det fremgår af statistikkerne 
for borgerproblemer, som løses inden for 
rammerne af det europæiske SOLVIT-
system.

Or. cs

Ændringsforslag 39
Barbara Matera
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Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I beskæftigelsespakken af 18. april 
2012 (Meddelelse fra Kommissionen "Et 
opsving med høj beskæftigelse") 
bekendtgjorde Kommissionen sin hensigt 
om at "fremlægge et lovgivningsforslag 
senest i slutningen af 2012 til støtte for 
mobile arbejdstagere (information og 
rådgivning) i udøvelsen af rettigheder, jf. 
traktaten og forordning 492/2011 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen".

(8) I beskæftigelsespakken af 18. april 
2012 (Meddelelse fra Kommissionen "Et 
opsving med høj beskæftigelse") 
bekendtgjorde Kommissionen sin hensigt 
om at "fremlægge et lovgivningsforslag 
senest i slutningen af 2012 til støtte for 
mobile arbejdstagere (information og 
rådgivning) i udøvelsen af rettigheder, jf. 
traktaten og forordning 492/2011 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen". I sine bestræbelser på at nå 
dette mål lægger Kommissionen sig ikke 
blot fast på at fremme mobiliteten for 
arbejdstagere i Unionen i retning af 
regioner med mangel på arbejdskraft, 
men også på at sikre, at de kan udøve 
deres rettigheder mere frit og helst til 
fulde.

Or. it

Ændringsforslag 40
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre korrekt anvendelse af de 
materielle bestemmelser om 
arbejdstagernes ret til fri bevægelighed i 
arbejdsøjemed og for at holde øje med, om 
de overholdes, bør medlemsstaterne træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte 
arbejdstagerne mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet og enhver 
ubegrundet hindring for udøvelse af denne 
ret.

(12) For at sikre korrekt anvendelse af de 
materielle bestemmelser om 
arbejdstagernes ret til fri bevægelighed i 
arbejdsøjemed og for at holde øje med, om 
de overholdes, bør medlemsstaterne træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte 
arbejdstagerne mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, religion, race, køn 
eller seksuel orientering og enhver 
ubegrundet hindring for udøvelse af denne 
ret.
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Or. it

Ændringsforslag 41
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er afgørende, at der sker streng 
overholdelse af princippet om lige løn og 
lige arbejdsvilkår for mænd og kvinder 
for arbejde af samme værdi på samme 
arbejdsplads og inden for alle 
erhvervssektorer, og det er derfor vigtigt 
at kende og overholde kollektive 
arbejdsaftaler. 

Or. pt

Ændringsforslag 42
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør i det øjemed fastsættes særlige 
regler med henblik på en effektiv 
håndhævelse af de materielle bestemmelser 
om arbejdstagernes frie bevægelighed og 
for at gøre det lettere at sikre en bedre og 
mere ensartet anvendelse af traktatens 
artikel 45 og af forordning (EU) nr. 
492/2011.

(13) Der bør i det øjemed fastsættes særlige 
regler med henblik på en effektiv 
håndhævelse af de materielle bestemmelser 
om arbejdstagernes frie bevægelighed og 
for at gøre det lettere at sikre en bedre og 
mere ensartet anvendelse af traktatens 
artikel 45 og af forordning (EU) nr. 
492/2011. Navnlig bør medlemsstaterne 
for at sikre ligebehandling af alle EU-
borgere vedtage særlige foranstaltninger 
til fordel for de svageste i samfundet. 
F.eks. må der træffes målrettede 
foranstaltninger til opfyldelse af de 
særlige behov hos kvinder, der udøver 
deres ret til fri bevægelighed, og som er 
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enlige mødre og/eller har handicappede 
børn eller passer ældre slægtninge. 

Or. it

Ændringsforslag 43
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I den forbindelse bør arbejdstagere, 
som har været udsat for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet eller for 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
deres ret til fri bevægelighed, have 
passende og effektiv retsbeskyttelse og 
klageadgang. Hvis medlemsstaterne kun 
har administrative procedurer, skal de 
sikre, at alle administrative afgørelser kan 
prøves ved en domstol, jf. chartrets artikel 
47.

(14) I den forbindelse bør arbejdstagere, 
som har været udsat for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet, religion, race, 
køn eller seksuel orientering eller for 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
deres ret til fri bevægelighed, have 
passende og effektiv retsbeskyttelse og 
klageadgang. Hvis medlemsstaterne kun 
har administrative procedurer, skal de 
sikre, at alle administrative afgørelser kan 
prøves ved en domstol, jf. chartrets artikel 
47.

Or. it

Ændringsforslag 44
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også foreninger og 
juridiske personer have beføjelse til, som 
nærmere fastlagt af medlemsstaterne, enten 
på vegne af eller til støtte for ethvert offer 
for forskelsbehandling at indtræde som part 
i en sag uden at tilsidesætte nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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forsvar i retten.

Or. it

Ændringsforslag 45
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Medlemsstaterne bør gennemføre 
ILO’s og FN’s dagsorden for anstændigt 
arbejde ordentligt ved at give Unionens og 
deres egne beskæftigelsespolitikker en ny 
retning for at fremme begrebet anstændigt 
arbejde i alle dets aspekter, idet dette er en 
forudsætning for beskyttelsen af 
arbejdstagernes og deres familiers sociale 
rettigheder i forbindelse med fri 
bevægelighed.

Or. pt

Ændringsforslag 46
Marije Cornelissen

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er op til hver enkelt medlemsstat 
at beslutte, om de opgaver, der er 
omhandlet i artikel 5, pålægges et allerede 
eksisterende organ, der dækker en bredere 
vifte af grunde til forskelsbehandling. Hvis 
de opgaver, der er omhandlet i artikel, 5 vil 
blive dækket ved at udvide mandatet for et 
organ eller en struktur, der findes i 
forvejen, bør medlemsstaten sikre, at der 
tildeles tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ med henblik på 

(18) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
betro de opgaver, der er omhandlet i artikel 
5, til et allerede eksisterende 
ligestillingsorgan, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
2000/43/EF, eller som dækker en bredere 
vifte af grunde til forskelsbehandling. Hvis 
de opgaver, der er omhandlet i artikel, 5 vil 
blive dækket ved at udvide mandatet for et 
organ eller en struktur, der findes i 
forvejen, bør medlemsstaten sikre, at der 
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varetagelsen af supplerende opgaver for at 
sikre, at det ikke går ud over varetagelsen 
af organernes allerede eksisterende 
opgaver.

tildeles tilstrækkelige ekstra ressourcer til 
det eksisterende organ med henblik på 
varetagelsen af supplerende opgaver for at 
sikre, at organet kan varetage alle sine 
funktioner på effektiv og fyldestgørende 
vis, og navnlig at det ikke går ud over 
varetagelsen af organernes allerede 
eksisterende opgaver.

Or. en

Begrundelse

Baseret på input fra det europæiske netværk af ligestillingsorganer, Equinet.

Ændringsforslag 47
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør fremme dialogen 
med ikke-statslige organisationer og 
mellem arbejdsmarkedets parter med 
henblik på at håndtere og bekæmpe 
forskellige former for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet.

(20) Medlemsstaterne bør fremme dialogen 
med ikke-statslige organisationer og 
mellem arbejdsmarkedets parter med 
henblik på at håndtere og bekæmpe 
forskellige former for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet, religion, race, 
køn eller seksuel orientering.

Or. it

Ændringsforslag 48
Norica Nicolai

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser samt om beskæftigelsesydelser 
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arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter.

mere bredt tilgængelige på de relevante 
sprog for arbejdstagere fra andre 
medlemsstater, for arbejdsgiverne og for 
andre interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 49
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Medlemsstaterne og alle relevante 
aktører bør gøre arbejdstagerne mere 
bevidste om deres rettigheder og om de 
forskellige midler (arbejdsret, kollektive 
aftaler, adfærdskodekser, 
socialsikringsbestemmelser, bestemmelser 
vedrørende bolig, uddannelse og 
børnepasning m.m.), der tjener til at 
regulere deres beskæftigelsesforhold og 
arbejds- og levevilkår.

Or. pt

Ændringsforslag 50
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Den effektive kontrol, der foretages 
ved arbejdstilsyn, er et vigtigt middel til
sikring af ligebehandling og bekæmpelse 
af sort arbejde, social dumping og 
forskelsbehandling på grundlag af ikke 
blot nationalitet, men også køn, eftersom 
migrantkvinder ofte udsættes for dobbelt 
forskelsbehandling. 
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Arbejdstilsynsmyndigheder bør derfor 
gives tilstrækkelige ressourcer.

Or. pt

Ændringsforslag 51
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Herudover er det vigtigt at forbedre 
samarbejdet og koordineringen mellem 
arbejdstilsynsmyndigheder i 
grænseoverskridende regioner.   

Or. pt

Ændringsforslag 52
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 22 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22c) Medlemsstaterne bør tage fat på 
problemet med falske selvstændigt 
erhvervsdrivende blandt vandrende 
arbejdstagere ved at give dem adgang til 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder og social beskyttelse. 

Or. pt

Ændringsforslag 53
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adgang til sociale ydelser og 
skattefordele

c) adgang til sociale ydelser og 
skattefordele, navnlig ydelser og fordele i 
relation til sundhed, social beskyttelse og 
arbejdsløshedsforsikring

Or. fr

Ændringsforslag 54
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold 
til traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
hurtige retslige og/eller administrative 
procedurer, herunder, i tilfælde hvor de 
finder det hensigtsmæssigt, 
forligsprocedurer, til håndhævelse af 
forpligtelserne i henhold til traktatens 
artikel 45 og artikel 1-10 i forordning 
(EU) nr. 492/2011, og at alle arbejdstagere 
og medlemmer af deres familier, der 
mener, at de har været eller er udsat for 
uberettigede begrænsninger i deres ret til 
fri bevægelighed, eller som føler sig 
krænket ved en tilsidesættelse af princippet 
om ligebehandling for dem, også efter at 
det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til disse 
procedurer.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været udsat 
for forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, religion, race, køn eller 
seksuel orientering, eller er udsat for 
uberettigede begrænsninger i deres ret til 
fri bevægelighed, eller som føler sig 
krænket ved en tilsidesættelse af princippet 
om ligebehandling for dem, også efter at 
det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

Or. it

Ændringsforslag 56
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af 
ethvert middel, som de anser for effektivt, 
at de berørte borgere kender deres 
rettigheder. 

Or. fr

Ændringsforslag 57
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fjerner hindringer 
for arbejdstagernes mobilitet ved at tilbyde 
kvinder, der følger deres ægtemænd eller 
partnere til en anden medlemsstat, 
relevante tilbud for at lette deres 
integration i det nye sociale og kulturelle 
miljø, for eksempel sprog- og 
erhvervskurser.

Or. en

Ændringsforslag 58
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at børn af 
mobile arbejdstagere fra EU ikke risikerer 
at få problemer med hensyn til deres 
nationalitet eller statsborgerskab på 
grund af deres forældres valg af 
beskæftigelse, og at de særlige behov hos 
børn af mobile arbejdstagere undersøges 
tilstrækkeligt for at sikre en effektiv 
politisk respons.

Or. en

Ændringsforslag 59
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne forbedrer situationen 
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for børn, der efterlades af deres forældre, 
og hjælper dem med at udvikle sig 
normalt og få en uddannelse og et 
passende socialt liv.

Or. en

Ændringsforslag 60
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne skal være særligt 
opmærksomme på kvindelige 
arbejdstagere, der flytter til udlandet på 
grund af arbejde, der involverer børne-
eller ældrepleje, såsom stillinger som 
babysittere, au-pair-piger, barnepiger 
eller sygeplejersker, og som ofte er ansat 
af private enheder som familier eller 
familiemedlemmer, og som dermed ender 
med at arbejde uden en kontrakt eller 
illegalt og derfor ikke nyder godt af de 
rettigheder og fordele, der er forbundet 
med social sikring, sundhedspleje osv..

Or. en

Ændringsforslag 61
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Medlemsstaterne sikrer 
ligebehandling af arbejdstagere, 
kombineret med tilstrækkelig beskyttelse 
af deres arbejdstagerrettigheder, i 
overensstemmelse med gældende national 
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lovgivning og kollektive overenskomster i 
den pågældende medlemsstat. Princippet 
om lige løn for samme arbejde bør 
sammen med ligestilling mellem mænd og 
kvinder gælde overalt i EU for at 
forhindre løndumping og social dumping. 
Medlemsstaterne sikrer, at fri 
bevægelighed aldrig udnyttes med henblik 
på ulige behandling, løndumping og 
social dumping.

Or. en

Ændringsforslag 62
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Medlemsstaterne forstærker deres 
fælles bestræbelser på at kontrollere, 
retsforfølge og straffe tvangsarbejde og 
sort arbejde og sørger for, at disse former 
for arbejde er omfattet af strafferetten. 
Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
ofre for tvangsarbejde, navnlig kvinder og 
børn, beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 63
Marije Cornelissen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
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deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere, bl.a. ved at garantere deres 
fuldstændige uafhængighed.
Medlemsstaterne sikrer, at disse organer 
har en tilgang, der tager hensyn til 
kønsaspektet i alle processens etaper.
Sådanne organer kan indgå som en del af 
agenturer, der på nationalt plan har samme 
formål som dem, der henvises til i artikel 
13 i direktiv 2000/43/EF, eller som dækker 
en bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at 
organet kan varetage alle sine funktioner 
på effektiv og fyldestgørende vis, og 
navnlig at det ikke går ud over 
varetagelsen af organernes allerede 
eksisterende opgaver.

Or. en

Begrundelse

Baseret på input fra det europæiske netværk af ligestillingsorganer, Equinet.

Ændringsforslag 64
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
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familiemedlemmer, med dennes 
godkendelse kan indlede enhver form for 
retslige og/eller administrative procedurer 
med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til traktatens artikel 
45 og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011.

familiemedlemmer, med dennes 
udtrykkelige godkendelse kan indlede 
enhver form for retslige og/eller 
administrative procedurer med henblik på 
håndhævelse af rettighederne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

Or. fr

Ændringsforslag 65
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling, navnlig på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Disse organer skal informere om, lette 
og forenkle de administrative procedurer 
for spørgsmål vedrørende den frie 
bevægelighed for arbejdstagere, f.eks. 
indhentning af opholdstilladelse og 
arbejdstilladelse, erhvervelse af 
socialsikringsrettigheder, adgang til 
lægebehandling, godtgørelse af 
lægeudgifter, undgåelse af 
dobbeltbeskatning, overførsel af 
køretøjsindregistrering, integrering af 
børn i uddannelsessystemet etc., og skal i 
den forbindelse navnlig have 
opmærksomheden henvendt på kvinder, 
især enlige mødre.   

Or. en

Ændringsforslag 67
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tage sig af spørgsmål vedrørende 
ligebehandling af mænd og kvinder

Or. it

Ændringsforslag 68
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage uafhængige undersøgelser af b) at foretage uafhængige undersøgelser af 
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forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet

forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, religion, race, køn eller 
seksuel orientering

Or. it

Ændringsforslag 69
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at disse 
organer fører tilsyn med agenturer og 
organisationer, der tilbyder arbejdstagere 
fra andre medlemsstater job, og at de 
opsporer og afslører illegalt eller sort 
arbejde samt agenturer eller 
organisationer, der udbyder fiktive job. 
Organerne bør også samarbejde med 
agenturer eller organisationer fra andre 
EU-medlemsstater med henblik på at 
afsløre sådanne forhold. De nødvendige 
midler til udførelsen af disse opgaver 
stilles til rådighed af Den Europæiske 
Socialfond. 

Or. en

Ændringsforslag 70
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. De organer, der oprettes eller allerede 
findes i medlemsstaterne, fører navnlig 
tilsyn med kontrakter, der indgås af 
kvinder, og som de skal sikre sig afspejler 
de reelle omstændigheder for at undgå, at 
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kvinder bliver ofre for tvangsprostitution 
og menneskehandel. 

Or. en

Ændringsforslag 71
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) i alle tilfælde hvert år at offentliggøre 
en rapport for at gøre status over arbejdet 
i det organ, der er oprettet, og forelægge 
forslag.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Barbara Matera

Forslag til direktiv
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 
med relevante ikke-statslige organisationer 
og arbejdsmarkedets parter, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet med henblik på at fremme 
princippet om ligebehandling.

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 
med relevante ikke-statslige organisationer 
og arbejdsmarkedets parter, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet eller enhver anden grund med 
henblik på at fremme princippet om 
ligebehandling.

Or. it

Ændringsforslag 73
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

2. Medlemsstaterne skal give klare, gratis
og let tilgængelige, fuldstændige og 
ajourførte oplysninger om de rettigheder i 
henhold til EU-retten om fri bevægelighed 
for arbejdstagere. Disse oplysninger bør 
også være let tilgængelige gennem Dit 
Europa og Eures.

Or. fr


