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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de 
verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op 
zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn1,

1. dringt bij de lidstaten en de Commissie aan op de versterking van het EU-beleid ter 
bestrijding van directe en indirecte discriminatie, de uitbuiting van migrerende 
werknemers uit de EU en het misbruik van hun rechten als gevolg van hun ontoereikende 
kennis van talen en de wetten die van toepassing zijn op hun tewerkstelling in de 
ontvangende lidstaat;

2. wijst erop dat de bevordering van de mobiliteit van werknemers door middel van 
Europese regelgeving moet worden aangevuld met wettelijke bepalingen van de EU die 
voorzien in effectieve sancties, rechtsmiddelen en beroepsprocedures wanneer de rechten 
van werknemers niet worden nageleefd;

3. vraagt nauwere en meer efficiënte samenwerking tussen de bevoegde nationale 
autoriteiten bij het controleren of arbeidsovereenkomsten in overeenstemming zijn met de 
nationale en de EU-regelgeving; wijst erop dat wederzijdse bijstand en informatie-
uitwisseling tussen de lidstaten gewaarborgd moeten zijn ingeval van overtredingen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan de uitvoering van richtlijn 91/553/EEG te verbeteren met 
betrekking tot de informatie die werknemers minstens van hun werkgever moeten 
ontvangen over hun arbeidsverhouding, met inbegrip van alle relevante bepalingen 
betreffende hun arbeidssituatie in de ontvangende lidstaat;

5. wijst erop dat een verhoogde mobiliteit van werknemers eveneens vereist dat wordt 
gezorgd voor de actieve betrokkenheid van sociale partners, en met name van de 
vakbonden, om de werknemers in kwestie, en met name degenen die tijdelijk in het 
buitenland werken, gepaste en effectieve informatie, steun en bescherming te doen 
toekomen met betrekking tot hun sociale en –arbeidsrechten;

6. dringt er bij de lidstaten op aan nauwer toezicht te houden op de activiteiten van 
arbeidsbureaus, om ervoor te zorgen dat de rechten van migrerende werknemers in de EU 
worden geëerbiedigd.

                                               
1 PB L 288 van 18.10.1991, blz. 32.


