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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het vrije verkeer van werknemers is 
een in artikel 45 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie verankerde fundamentele vrijheid van 
de EU-burgers en een van de pijlers van de 
interne markt in de Unie. De toepassing 
ervan wordt in het kader van het EU-recht 
verder ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 
EU-burgers en hun familieleden hun 
rechten ten volle kunnen uitoefenen. 

(1) Het vrije verkeer van werknemers is 
een in artikel 45 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie verankerde fundamentele vrijheid van 
de EU-burgers en een van de pijlers van de 
interne markt in de Unie. De toepassing 
ervan wordt in het kader van het EU-recht 
verder ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 
EU-burgers en hun familieleden hun 
rechten ten volle kunnen uitoefenen. Het is 
van essentieel belang ervoor te zorgen dat 
bij deze fundamentele vrijheid altijd 
rekening wordt gehouden met het beginsel 
van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de bevordering van gelijke kansen in 
de gehele Unie.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrije verkeer van werknemers is 
ook belangrijk voor de ontwikkeling van 
een echte arbeidsmarkt in de Unie: 
werknemers kunnen van gebieden met veel 
werkloosheid naar gebieden met 

(2) Het vrije verkeer van werknemers is 
ook belangrijk voor de ontwikkeling van 
een echte arbeidsmarkt in de Unie: 
werknemers kunnen naar gebieden met 
arbeidstekorten gaan, meer mensen vinden 
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arbeidstekorten gaan, meer mensen vinden 
een baan die beter bij hun vaardigheden 
past, en knelpunten op de arbeidsmarkt 
kunnen uit de weg worden geruimd.

een baan die beter bij hun vaardigheden 
past, en knelpunten op de arbeidsmarkt 
kunnen uit de weg worden geruimd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Artikel 45 van het Verdrag verleent aan 
werknemers en hun familieleden die van 
hun recht op vrij verkeer willen 
gebruikmaken, aanzienlijke – in 
Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie 
gespecificeerde – rechten voor de 
uitoefening van deze fundamentele 
vrijheid.

(4) Het recht van vrij verkeer van 
werknemers heeft een grote weerslag op 
het gezinsleven en de onderwijs- en 
beroepskeuzes van werknemers en hun 
partners; artikel 45 van het Verdrag 
verleent aan werknemers en hun 
familieleden die van hun recht op vrij 
verkeer willen gebruikmaken, aanzienlijke 
– in Verordening (EU) nr. 492/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie en Richtlijn 
2004/38/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 
gespecificeerde – rechten voor de 
uitoefening van deze fundamentele 
vrijheid. Bij de toepassing van 
Verordening (EU) 492/2011, Richtlijn 
2004/38/EG en onderhavige richtlijn 
mogen de lidstaten werknemers en hun 
familieleden op geen van de in artikel 21 
van het Handvest van de grondrechten 
genoemde gronden, met inbegrip van 
seksuele geaardheid, discrimineren.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De lidstaten moeten zorgen voor de 
wederzijdse erkenning van de diverse 
wettelijk erkende partnerschappen en de 
hieruit afgeleide rechten ten einde enige 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of levensbeschouwelijke 
keuzes van migrerende werknemers te 
voorkomen. De lidstaten moeten tevens 
erop toezien dat uit de adoptie van een 
kind afgeleide rechten worden 
geëerbiedigd, aangezien dit een allereerste 
voorwaarde is bij de overweging om met 
het oog op een baan naar een andere 
lidstaat te verhuizen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt echter nog steeds een belangrijk 
probleem en veel werknemers zijn zich erg 
vaak niet bewust van hun rechten op vrij 
verkeer. Ze worden in andere EU-lidstaten 
nog steeds gediscrimineerd op grond van 
hun nationaliteit. Er bestaat bijgevolg een 
kloof tussen de wetgeving enerzijds en de 
praktische toepassing ervan anderzijds en 
het is zaak deze kloof te dichten.

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt nog steeds een belangrijk probleem 
en veel werknemers zijn zich erg vaak niet 
bewust van hun rechten op vrij verkeer. Ze 
worden in andere EU-lidstaten nog steeds 
gediscrimineerd op grond van hun 
nationaliteit. Werknemers hebben ook te 
lijden onder de verscherpte gevolgen van 
meervoudige discriminatie op grond van 
ras of etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid en geslacht. Er bestaat 
bijgevolg een kloof tussen de wetgeving 
enerzijds en de praktische toepassing ervan 
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anderzijds en het is zaak deze kloof te 
dichten.

Deze kloof blijft bestaan voor sommige 
kwetsbare groepen, zoals huishoudelijk 
personeel, personen met handicaps of 
analfabeten. Derhalve moeten specifieke 
maatregelen worden getroffen om deze 
groepen in staat te stellen van hun recht 
op werk in een andere lidstaat gebruik te 
maken.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In haar werkgelegenheidspakket van 18 
april 2012 (mededeling van de Commissie 
"Naar een banenrijk herstel") heeft de 
Commissie haar voornemen aangekondigd 
"een wetgevingsvoorstel in te dienen om 
mobiele werknemers te ondersteunen 
(informatie en advies) bij de uitoefening 
van de rechten die voortvloeien uit het 
Verdrag en Verordening 492/2011
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers in de Unie".

(8) In haar werkgelegenheidspakket van 18 
april 2012 (mededeling van de Commissie 
"Naar een banenrijk herstel") heeft de 
Commissie haar voornemen aangekondigd 
"een wetgevingsvoorstel in te dienen om 
mobiele werknemers te ondersteunen 
(informatie en advies) bij de uitoefening 
van de rechten die voortvloeien uit het 
Verdrag en Verordening 492/2011 
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers in de Unie". In hetzelfde 
pakket drong zij er bij de lidstaten op aan 
het bewustzijn van de door het EU-recht 
inzake antidiscriminatie, gendergelijkheid 
en het vrij verkeer van werknemers 
verleende rechten te vergroten en 
EU-onderdanen overeenkomstig het door 
het Hof van Justitie uitgelegde EU-recht 
toegang tot betrekkingen in hun 
overheidsdienst te verlenen en deze 
toegang te vergemakkelijken. De 
Commissie drong er bij de lidstaten 
eveneens op aan toe te zien op de 
volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2006/54/EG betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke kansen en gelijke 
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behandeling van mannen en vrouwen in 
arbeid en beroep.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Werknemers hebben een betere 
kans dat hun rechten worden 
geëerbiedigd, als zij in 
belangengroeperingen georganiseerd zijn.  
De lidstaten moeten de organisatie en 
belangengroeperingen van werknemers 
uit andere lidstaten vergemakkelijken en 
ondersteunen, vooral van kwetsbare 
werknemers, zoals seizoensarbeiders, 
huishoudelijk personeel of sekswerkers.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer 
toegankelijk maken voor werknemers uit 
andere lidstaten, voor werkgevers en voor 
andere belanghebbende partijen.

(21) De lidstaten moeten alle relevante 
informatie over huisvesting, 
ziekteverzekering, belastingvoordelen en 
-nadelen voor de partner van de 
werknemer, belastingen en uitkeringen 
voor kinderverzorging en pensioenrechten 
ruimer beschikbaar en makkelijk 
toegankelijk in de relevante talen maken 
voor werknemers uit andere lidstaten, voor 
werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat betaalbare 
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taalcursussen voor werknemers en hun 
familieleden beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven, vooral om te zorgen voor 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
bij de uitoefening van het recht op vrij 
verkeer. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Nadat voldoende tijd sinds de 
inwerkingtreding van de richtlijn is 
verstreken, moet de Commissie een verslag 
over de uitvoering van de richtlijn 
opstellen, waarin met name wordt 
geëvalueerd of het opportuun is een 
voorstel in te dienen om een betere 
handhaving van de wetgeving inzake het 
vrij verkeer te waarborgen. 

(26) Nadat voldoende tijd sinds de 
inwerkingtreding van de richtlijn is 
verstreken, moet de Commissie een verslag 
over de uitvoering van de richtlijn 
opstellen, waarin met name wordt 
geëvalueerd of het opportuun is een 
voorstel in te dienen om een betere 
handhaving van de wetgeving inzake het 
vrij verkeer te waarborgen. Bij deze 
evaluatie moet een genderbewuste aanpak 
worden gehanteerd.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Deze richtlijn respecteert de 
grondrechten en houdt zich aan de 
beginselen van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name de vrijheid van beroep en het recht 
om te werken (artikel 15), het recht op non-
discriminatie (artikel 21 en vooral lid 2 
over non-discriminatie op grond van 
nationaliteit), het recht op collectieve 
onderhandelingen en collectieve actie 
(artikel 28), rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31), het recht op vrijheid van 
verkeer en van verblijf (artikel 45) en het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
recht en op een onpartijdig gerecht (artikel 
47). Ze moet in overeenstemming met die 
rechten en beginselen worden uitgevoerd. 

(27) Deze richtlijn respecteert de 
grondrechten en houdt zich aan de 
beginselen van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name de vrijheid van beroep en het recht 
om te werken (artikel 15), het recht op non-
discriminatie (artikel 21 en vooral lid 1 
over non-discriminatie op grond van 
geslacht en lid 2 over non-discriminatie op
grond van nationaliteit), het recht op 
collectieve onderhandelingen en 
collectieve actie (artikel 28), rechtvaardige 
en billijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden (artikel 31), het recht op 
vrijheid van verkeer en van verblijf (artikel 
45) en het recht op een doeltreffende 
voorziening in recht en op een onpartijdig 
gerecht (artikel 47). Ze moet in 
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overeenstemming met die rechten en 
beginselen worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbeidsvoorwaarden, met name op het 
gebied van beloning en ontslag;

(b) arbeidsvoorwaarden, met name op het 
gebied van non-discriminatie op enige 
grond, beloning en ontslag;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) rechten op de arbeidsplaats;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) toegang tot sociale zekerheid, 
inclusief gezondheidszorg;

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) toetreding tot vakorganisaties; (d) toetreding tot vakorganisaties en 
andere met arbeid verband houdende 
organisaties;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) toegang tot onderwijs voor de kinderen 
van werknemers.

(g) toegang tot onderwijs, met inbegrip 
van voor- en vroegschoolse educatie en 
opvang, voor de kinderen van werknemers;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van discriminatie of 
ongerechtvaardigde beperkingen van hun 
recht op vrij verkeer of die zich 
onrechtvaardig behandeld voelen omdat 
het beginsel van gelijke behandeling niet 
op hen is toegepast, juridische en/of 
administratieve procedures – met inbegrip 
van verzoeningsprocedures, wanneer zij 
dat raadzaam achten – kunnen inroepen om 
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van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is.

de verplichtingen uit hoofde van artikel 45 
van het Verdrag en de artikelen 1 tot en 
met 10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 
te doen naleven, zelfs als de verhouding 
waarin de discriminatie zou hebben 
plaatsgehad beëindigd is.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen er niet alleen 
voor dat deze procedures kunnen worden 
ingeroepen, maar zijn tevens verplicht om 
voorlichtingssystemen op te zetten om 
ervoor te zorgen dat werknemers en hun 
familieleden, ongeacht hun 
taalvaardigheden, op de hoogte zijn van 
hun bestaan, mechanismen en 
procedures.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
werknemers die juridische en/of 
administratieve procedures aanhangig 
maken, door hun werknemer niet slechter 
worden behandeld.

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Overeenkomstig de nationale 
wetgeving en praktijken zorgen de 
lidstaten ervoor dat de nodige 
mechanismen beschikbaar zijn, opdat 
werknemers de prestaties waarop zij recht 
hebben, kunnen invorderen en 
ontvangen, en/of dat zij zich hiertoe door 
derden kunnen laten vertegenwoordigen. 

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken. 

2. De bepalingen van artikel 3 zijn van 
toepassing onverminderd de nationale 
voorschriften met betrekking tot de 
termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken. 

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, 
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden en met hun instemming 
juridische en/of administratieve procedures 
kunnen opstarten om de rechten uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, 
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden en, waar van toepassing, 
met hun instemming juridische en/of 
administratieve procedures kunnen 
opstarten om de rechten uit hoofde van 
artikel 45 van het Verdrag en de artikelen 1 
tot en met 10 van Verordening (EU) 
nr. 492/2011 te doen naleven.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
verenigingen en organisaties bij de 
voorbereiding en follow-up van 
groepsclaims onbeperkte toegang hebben 
tot de betrokken werknemers.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken. 

2. De bepalingen van artikel 4 zijn van 
toepassing onverminderd de nationale 
voorschriften met betrekking tot de 
termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken. 

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van nationale 
agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 
voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 
organen voldoende middelen krijgen om de 
extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. De lidstaten zorgen 
ervoor dat deze organen tijdens alle stadia 
van het proces een genderbewuste aanpak 
hanteren. Deze organen kunnen deel 
uitmaken van nationale agentschappen die 
soortgelijke doelstellingen nastreven maar 
zich ook voor de bestrijding van 
discriminatie op andere gronden inzetten. 
In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat 
de bestaande organen voldoende middelen 
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gedrang komt. krijgen om de extra taken uit te voeren 
zonder dat de uitvoering van al bestaande 
taken in het gedrang komt.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onafhankelijk onderzoek te doen naar 
discriminatie op grond van nationaliteit;

(b) onafhankelijk onderzoek te doen naar 
discriminatie op grond van nationaliteit en 
in combinatie met discriminatie op basis 
van enige andere grond;

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dialoog Belangenbehartiging en dialoog 

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
orgaan ter ondersteuning van gelijke 
behandeling zich inzet voor de actieve 
bevordering van de belangenbehartiging 
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en dat werknemers en hun familieleden 
die hun recht op vrij verkeer uitoefenen, 
zich bewust zijn van hun rechten en deze 
kunnen uitoefenen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten vergemakkelijken en 
ondersteunen de organisatie van 
werknemers uit andere lidstaten, vooral 
van kwetsbare groepen die buiten de 
officiële structuren werken, zoals 
seizoensarbeiders, huishoudelijk 
personeel of sekswerkers. De lidstaten 
geven aan deze werknemers tevens 
voorlichting over de mogelijkheden om lid 
te worden van een vakbond en zij 
vergemakkelijken de erkenning van een 
vakbondslidmaatschap in een andere 
lidstaat.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bevorderen de dialoog met de 
sociale partners en aangewezen niet-
gouvernementele organisaties die er –
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
en gebruiken – rechtmatig belang bij 
hebben bij te dragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van nationaliteit 

De lidstaten bevorderen en ondersteunen 
de dialoog met de sociale partners en 
aangewezen niet-gouvernementele 
organisaties die er – overeenkomstig hun 
nationale wetgeving en gebruiken –
rechtmatig belang bij hebben bij te dragen 
aan de bestrijding van discriminatie op 
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met het oog op het bevorderen van het 
beginsel van gelijke behandeling. 

grond van nationaliteit met het oog op het 
bevorderen van het beginsel van gelijke 
behandeling.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
betrokkenen op hun grondgebied via alle 
passende middelen adequate informatie 
krijgen over de uit hoofde van deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen tezamen 
met de reeds van kracht zijnde relevante 
bepalingen van de artikelen 1 tot en met 10 
van Verordening (EU) nr. 492/2011.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
betrokkenen op hun grondgebied via alle 
passende middelen adequate informatie 
krijgen niet alleen over de uit hoofde van 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen 
tezamen met de reeds van kracht zijnde 
relevante bepalingen van de artikelen 1 tot 
en met 10 van Verordening (EU) nr. 
492/2011, maar ook over het brede scala 
aan andere regels in verband met sociale 
zekerheid, met inbegrip van 
gezinstoelagen, rechten op de 
arbeidsplaats, arbeidsvoorwaarden, 
belastingen, erkenning van de familie, het 
leren van talen die belangrijk zijn voor de 
werknemers en hun familieleden die hun 
recht op vrij verkeer uitoefenen.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten brengen informatie 
over verdere nationale bepalingen die van 
belang zijn voor de werknemers en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
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uitoefenen, onder de aandacht van de 
betrokken personen.

Or. en


