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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
en grundläggande frihet för 
EU-medborgare och en av den inre 
unionsmarknadens hörnstenar som 
fastställs i artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Tillämpningen av denna frihet utvecklas 
ytterligare i unionsrätten som syftar till att 
garantera fullt utövande av de rättigheter 
som tilldelas unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar. 

(1) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
en grundläggande frihet för 
EU-medborgare och en av den inre 
unionsmarknadens hörnstenar som 
fastställs i artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Tillämpningen av denna frihet utvecklas 
ytterligare i unionsrätten som syftar till att 
garantera fullt utövande av de rättigheter 
som tilldelas unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar. Det är viktigt att se till 
att denna grundläggande frihet alltid 
beaktar jämställdhetsprincipen och 
främjandet av lika möjligheter i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande arbetsmarknad 
som gör det möjligt för arbetstagare att 
flytta från områden med hög arbetslöshet
till områden där det råder brist på 

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande arbetsmarknad 
som gör det möjligt för arbetstagare att 
flytta till områden där det råder brist på 
arbetskraft, hjälper fler människor att hitta 
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arbetskraft, hjälper fler människor att hitta 
tjänster bättre anpassade till deras 
kompetens och avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

tjänster bättre anpassade till deras 
kompetens och avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Artikel 45 i fördraget tilldelar 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
betydande rättigheter vid utövandet av den 
grundläggande rätten till fri rörlighet, och 
dessa rättigheter fastställs närmare i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen.

(4) Rätten till fri rörlighet för arbetstagare 
har stor inverkan på familjelivet och på de 
utbildnings- och yrkesval som 
arbetstagare och deras partner gör.
Artikel 45 i fördraget tilldelar arbetstagare 
och deras familjemedlemmar betydande 
rättigheter vid utövandet av den 
grundläggande rätten till fri rörlighet, och 
dessa rättigheter fastställs närmare i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen 
och i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004.
Vid tillämpningen av förordning (EU) nr 
492/2011, direktiv 2004/38/EG och det 
här direktivet bör medlemsstaterna inte 
diskriminera arbetstagare eller deras 
familjemedlemmar på någon av de 
grunder som anges i artikel 21 i stadgan 
om de grundläggande rättigheterna, 
däribland sexuell läggning.

Or. en



PA\944204SV.doc 5/18 PE516.697v01-00

SV

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaterna bör säkerställa ett 
ömsesidigt erkännande av de olika 
formerna av lagliga partnerskap och av 
de rättigheter som följer av dessa, i syfte 
att undvika diskriminering på grund av 
migrerande arbetstagares sexuella 
läggning eller filosofiska val. 
Medlemsstaterna bör även se till att de 
rättigheter som följer av en barnadoption 
respekteras, eftersom detta är en 
förutsättning när en flytt till en annan 
medlemsstat i arbetssyfte övervägs.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 
för diskriminering på grund av nationalitet 
när de rör sig över medlemsstaternas 
gränser inom EU. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas.

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är fortfarande en 
stor utmaning och många arbetstagare är 
ofta inte medvetna om sin rätt till fri 
rörlighet. De utsätts fortfarande för 
diskriminering på grund av nationalitet när 
de rör sig över medlemsstaternas gränser 
inom EU. Effekterna förvärras dessutom 
av att arbetstagare utsätts för flerfaldig 
diskriminering på grund av ras, etniskt
ursprung, religion, övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell 
läggning eller kön. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas.
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Denna bristande överensstämmelse finns
även kvar för vissa utsatta grupper som 
hemarbetare, personer med 
funktionsnedsättning och analfabeter. Det 
bör därför vidtas specifika åtgärder för att 
dessa grupper ska kunna åtnjuta sin rätt 
att arbeta i en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I samband med sitt sysselsättningspaket 
tillkännagav kommissionen i meddelandet 
Att skapa förutsättningar för en 
återhämtning med ökad sysselsättning av 
den 18 april 2012 sin avsikt att ”lägga fram 
ett lagstiftningsförslag […] till stöd för 
rörliga arbetstagare (information och 
rådgivning) vid utövandet av rättigheter i 
enlighet med fördraget och förordning 
(EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom unionen”.

(8) I samband med sitt sysselsättningspaket 
tillkännagav kommissionen i meddelandet 
Att skapa förutsättningar för en 
återhämtning med ökad sysselsättning av 
den 18 april 2012 sin avsikt att ”lägga fram 
ett lagstiftningsförslag […] till stöd för 
rörliga arbetstagare (information och 
rådgivning) vid utövandet av rättigheter i 
enlighet med fördraget och förordning 
(EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom unionen”. Kommissionen 
uppmanade medlemsstaterna att öka 
medvetenheten om rättigheterna enligt 
EU-lagstiftningen om icke-
diskriminering, jämställdhet och 
arbetstagarnas fria rörlighet och att 
öppna och främja tillträdet för EU-
medborgarna till anställningar i den 
offentliga sektorn i enlighet med EU-
rätten som den tolkas av domstolen. 
Vidare uppmanade kommissionen 
medlemsstaterna att se till att direktiv 
2006/54/EG om genomförandet av 
principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet tillämpas fullt ut.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Arbetstagare har större chans att få 
sina rättigheter respekterade om de är 
organiserade genom 
intresserepresentation. Medlemsstaterna 
bör underlätta och stödja organisering 
och intresserepresentation för 
arbetstagare från andra medlemsstater, 
särskilt utsatta arbetstagare som 
säsongsarbetare, hemarbetare och 
sexarbetare.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter.

(21) Medlemsstaterna bör göra all relevant 
information om bostad, vårdtrygghet, 
skatteförmåner och skattehinder för 
arbetstagarens partner, skatter och 
förmåner avseende barnomsorg och 
pensionsrättigheter allmänt och lätt 
tillgänglig på relevanta språk för 
arbetstagare från andra medlemsstater, för 
arbetsgivare och för andra berörda parter. 
Medlemsstaterna bör se till att 
språkkurser för arbetstagare och deras 
familjemedlemmar finns tillgängliga till 
överkomliga priser.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för migrerande arbetstagare inom 
unionen mot diskriminering på grund av 
nationalitet, så att även rätten till lika 
behandling utan diskriminering på grund 
av nationalitet för alla unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar vid utövandet 
av rätten till fri rörlighet omfattas, i 
enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser, särskilt för att säkerställa 
lika möjligheter för kvinnor och män att 
utnyttja rätten till fri rörlighet. 
Medlemsstaterna har också möjlighet att 
utvidga behörigheten för de organisationer 
som tilldelats uppgifter till skydd för 
migrerande arbetstagare inom unionen mot 
diskriminering på grund av nationalitet, så 
att även rätten till lika behandling utan 
diskriminering på grund av nationalitet för 
alla unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar vid utövandet av rätten 
till fri rörlighet omfattas, i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Efter det att en tillräcklig tid för 
genomförandet av direktivet har gått bör 

(26) Efter det att en tillräcklig tid för 
genomförandet av direktivet har gått bör 
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kommissionen utarbeta en rapport om 
genomförandet, och särskilt bedöma 
möjligheten att lägga fram nödvändiga 
förslag för att säkerställa en bättre 
efterlevnad av unionslagstiftningen om fri 
rörlighet. 

kommissionen utarbeta en rapport om 
genomförandet, och särskilt bedöma 
möjligheten att lägga fram nödvändiga 
förslag för att säkerställa en bättre 
efterlevnad av unionslagstiftningen om fri 
rörlighet. Bedömningen bör anlägga ett 
könsperspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, i 
synnerhet rätt till fritt yrkesval och rätt att 
arbeta (artikel 15), icke-diskriminering 
(artikel 21 och i synnerhet punkt 2 om 
icke-diskriminering på grund av 
nationalitet), förhandlingsrätt och rätt till 
kollektiva åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31), rörelse- och 
uppehållsfrihet (artikel 45) och rätt till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47). Direktivet måste 
också genomföras i enlighet med dessa 
rättigheter och principer. 

(27) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, i 
synnerhet rätt till fritt yrkesval och rätt att 
arbeta (artikel 15), icke-diskriminering 
(artikel 21 och i synnerhet punkt 1 om 
icke-diskriminering på grund av kön och 
punkt 2 om icke-diskriminering på grund 
av nationalitet), förhandlingsrätt och rätt 
till kollektiva åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31), rörelse- och 
uppehållsfrihet (artikel 45) och rätt till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47). Direktivet måste 
också genomföras i enlighet med dessa 
rättigheter och principer.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anställnings- och arbetsvillkor, särskilt 
angående lön och uppsägning.

b) Anställnings- och arbetsvillkor, särskilt 
angående icke-diskriminering oavsett 
grund, lön och uppsägning.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Rättigheter på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Tillgång till social trygghet, inklusive 
hälsovård.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medlemskap i fackföreningar. d) Medlemskap i fackföreningar och andra 
arbetsrelaterade organ.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Tillgång till utbildning för arbetstagares 
barn.

g) Tillgång till utbildning, inklusive 
förskola, för arbetstagares barn.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) 
nr 492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
diskriminering eller omotiverade 
begränsningar av sin rätt till fri rörlighet 
eller anser sig förfördelade på grund av att 
likabehandlingsprincipen inte tillämpats på 
dem, även efter det att den relation i vilken 
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ha förekommit har upphört. diskrimineringen uppges ha förekommit 
har upphört.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inte bara se till 
att sådana förfaranden finns tillgängliga 
utan ska även vara skyldiga att inrätta 
informationssystem så att arbetstagare 
och deras familjer, oavsett 
språkkunskaper, känner till 
förfarandenas existens samt deras 
mekanismer och förfaranden. 

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att 
arbetstagare som inleder rättsliga eller 
administrativa förfaranden inte behandlas 
ofördelaktigt av sin arbetsgivare.

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska i 
överensstämmelse med nationell 
lagstiftning och praxis se till att det finns 
nödvändiga mekanismer för att 
arbetstagare ska kunna göra anspråk på 
och ta del av alla förmåner som de är 
berättigade till och/eller att tredje part kan 
agera på deras vägnar i detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister ska vara sådana att de inte kan 
anses kunna göra att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen. 

2. Bestämmelserna i punkt 3 ska inte 
påverka tillämpningen av nationella regler 
om tidsfrister för tillämpning av dessa 
rättigheter. Dessa tidsfrister ska vara 
sådana att de inte kan anses kunna göra att 
det i praktiken blir omöjligt eller orimligt 
svårt att utöva de rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen. 

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
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juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna 
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.

juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och i tillämpliga fall med 
arbetstagarens medgivande, i de rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden som 
finns för att säkerställa efterlevnaden av 
rättigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att dessa 
föreningar och organisationer har 
oinskränkt tillgång till de berörda 
arbetstagarna i förberedelserna och 
uppföljningen av en grupptalan.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister ska vara sådana att de inte kan 
anses kunna göra att det i praktiken blir 

2. Bestämmelserna i punkt 4 ska inte 
påverka tillämpningen av nationella regler 
om tidsfrister för tillämpning av dessa 
rättigheter. Dessa tidsfrister ska vara 
sådana att de inte kan anses kunna göra att 
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omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen. 

det i praktiken blir omöjligt eller orimligt 
svårt att utöva de rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen. 

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Medlemsstaterna ska 
se till att dessa organ anlägger ett 
könsperspektiv i alla skeden av processen.
Dessa organ kan utgöra en del av ett 
nationellt organ som har liknande mål men 
som omfattar ett större antal 
diskrimineringsgrunder. I detta fall ska 
medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering på 

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering på 
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grund av nationalitet. grund av nationalitet och i kombination 
med diskriminering på någon annan 
grund.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dialog Intresserepresentation och dialog 

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna bör se till att 
stödorganet för likabehandling aktivt 
främjar intresserepresentation och sörjer 
för att arbetstagare och deras familjer 
som utövar sin rätt till fri rörlighet känner 
till och kan utnyttja sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska underlätta och 
stödja organisering av arbetstagare från 
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andra medlemsstater, särskilt utsatta 
grupper som arbetar utanför formella 
strukturer, såsom säsongsarbetare, vård-
och hemarbetare och sexarbetare. 
Medlemsstaterna ska även förse sådana 
arbetstagare med information om 
möjligheterna att gå med i en 
fackförening samt underlätta erkännande 
av medlemskap i en fackförening i en 
annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med lämpliga icke-statliga organisationer 
och med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling. 

Medlemsstaterna ska uppmuntra och stödja
dialog med lämpliga icke-statliga 
organisationer och med arbetsmarknadens 
parter som i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis har ett berättigat 
intresse av att bidra till att motverka 
diskriminering på grund av nationalitet i 
syfte att främja principen om 
likabehandling.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer får kännedom om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och de relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt artiklarna 1–10 i 

1. Medlemsstaterna ska, på alla lämpliga 
sätt och inom hela sitt territorium, se till att 
berörda personer får kännedom inte bara 
om de bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och de relevanta bestämmelser 
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förordning (EU) nr 492/2011, på alla 
lämpliga sätt och inom hela sitt 
territorium.

som redan gäller enligt artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011, utan även 
om de många andra bestämmelser som 
rör social trygghet, såsom 
familjeförmåner, rättigheter på 
arbetsplatsen, arbetsvillkor, skatt, 
erkännande av familj och språkinlärning, 
och som är av betydelse för arbetstagare 
och deras familjer som utövar sin rätt till 
fri rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
information om andra nationella 
bestämmelser av betydelse för 
arbetstagare och deras familjer som 
utövar sin rätt till fri rörlighet kommer till 
de berörda personernas kännedom. 

Or. en


