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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om 
arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på
anställningsavtalet eller anställningsförhållandet1,

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stärka 
EU:s politik när det gäller att bekämpa direkt och indirekt diskriminering och 
förhindra att migrerande arbetstagare inom EU utnyttjas eller att deras rättigheter 
kränks på grund av att deras språkkunskaper inte räcker till eller för att de inte känner 
till vilken lagstiftning som gäller för deras anställning inom värdmedlemsstaten.

2. Europaparlamentet konstaterar att främjandet av arbetstagarnas rörlighet inom ramen 
för den europeiska lagstiftningen måste kompletteras med EU-rättsliga bestämmelser 
om effektiva sanktioner, ersättning och överklagande i händelse av brott mot 
arbetstagarnas rättigheter.

3. Europaparlamentet ser gärna att behöriga nationella myndigheter samarbetar närmare 
och effektivare med varandra för att kontrollera att anställningsavtalen följer 
EU:s lagstiftning. Parlamentet framhåller att stöd och informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna måste garanteras i händelse av överträdelser.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra genomförandet av 
direktiv 91/533/EG i fråga om den minsta information om anställningsförhållandet 
som arbetstagare måste få från sin arbetsgivare, däribland alla relevanta bestämmelser 
rörande deras anställningssituation i värdmedlemsstaten.

5. Europaparlamentet påpekar att ökad rörlighet för arbetstagare också kräver att 
arbetsmarknadens parter, särskilt fackföreningarna, agerar aktivt för att de berörda 
arbetstagarna, i synnerhet de som arbetar tillfälligt utomlands, ska få lämplig och 
ändamålsenlig information om, och lämpligt och ändamålsenligt stöd och skydd 
gällande sina sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att strängare kontrollera 
arbetsförmedlingarnas arbete för att se till att de migrerande arbetstagarnas rättigheter 
respekteras inom unionen. 

                                               
1 EGT L 288, 18.10.1991, s. 32.


