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10.4.2019 A8-0386/180

Ændringsforslag 180
Marian Harkin
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der er behov for at sikre øget 
ligebehandling for grænsearbejdere og 
vandrende arbejdstagere ved at sikre, at 
grænsearbejdere modtager ydelser ved 
arbejdsløshed fra den medlemsstat, hvor 
den seneste beskæftigelse blev udøvet, 
forudsat at de som minimum har arbejdet i 
den pågældende medlemsstat i de 
foregående tolv måneder.

(10) Der er behov for at sikre øget 
ligebehandling for grænsearbejdere og 
vandrende arbejdstagere ved at sikre, at 
grænsearbejdere modtager ydelser ved 
arbejdsløshed fra den medlemsstat, hvor 
den seneste beskæftigelse blev udøvet, 
forudsat at de som minimum har arbejdet i 
den pågældende medlemsstat i de 
foregående femten måneder.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/181

Ændringsforslag 181
Marian Harkin
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En person, der har lønnet 
beskæftigelse i en medlemsstat for en 
arbejdsgiver, som normalt udøver sin 
virksomhed der, og som er udstationeret i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser46, 
eller som af denne arbejdsgiver er udsendt 
til en anden medlemsstat for dér at udføre 
et arbejde for dennes regning, er fortsat 
omfattet af lovgivningen i den førstnævnte 
medlemsstat, forudsat at varigheden af 
dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 
måneder, og at den pågældende ikke 
udstationeres eller udsendes for at afløse en 
anden udstationeret eller udsendt person, 
der er ansat eller udøver selvstændig 
virksomhed, og som tidligere har været 
udstationeret eller udsendt i henhold til 
denne artikel.

1. En person, der har lønnet 
beskæftigelse i en medlemsstat for en 
arbejdsgiver, som normalt udøver sin 
virksomhed der, og som af denne 
arbejdsgiver er udsendt til en anden 
medlemsstat for dér at udføre et arbejde for 
dennes regning, er fortsat omfattet af 
lovgivningen i den førstnævnte 
medlemsstat, forudsat at varigheden af 
dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 
måneder, og at den pågældende ikke 
udstationeres eller udsendes for at afløse en 
anden udstationeret eller udsendt person, 
der er ansat eller udøver selvstændig 
virksomhed, og som tidligere har været 
udstationeret eller udsendt i henhold til 
denne artikel.

__________________
46 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/182

Ændringsforslag 182
Marian Harkin
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 65 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 stiller en fuldtidsledig, 
der under sin seneste beskæftigelse eller 
selvstændige virksomhed var bosat i en 
anden medlemsstat end den kompetente 
medlemsstat, og som ikke havde 
tilbagelagt en periode på mindst 12 
måneders arbejdsløshedsforsikring 
udelukkende i henhold til lovgivningen i 
den kompetente medlemsstat, sig til 
rådighed for arbejdsformidlingen i 
bopælsmedlemsstaten. En sådan person 
modtager ydelser i overensstemmelse med 
lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, som 
om denne havde tilbagelagt alle 
forsikringsperioder i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat. Disse 
ydelser udbetales af institutionen i 
bopælsmedlemsstaten. Alternativt kan en 
fuldtidsledig, der er omhandlet i dette 
stykke, og som ville have ret til en ydelse 
ved arbejdsløshed udelukkende i henhold 
til den nationale lovgivning i den 
kompetente medlemsstat, hvis den 
pågældende var bosat der, i stedet vælge 
at stå til rådighed for arbejdsformidlingen 
i den pågældende medlemsstat og 
modtage ydelser i henhold til lovgivningen 
i denne medlemsstat, som om den 
pågældende var bosat der.

2. Uanset stk. 1 stiller en fuldtidsledig, 
der under sin seneste beskæftigelse eller 
selvstændige virksomhed var bosat i en 
anden medlemsstat end den kompetente 
medlemsstat, og som ikke havde 
tilbagelagt uafbrudte perioder på mindst 
15 måneders arbejdsløshedsforsikring 
udelukkende i henhold til lovgivningen i 
den kompetente medlemsstat, sig til 
rådighed for arbejdsformidlingen i 
bopælsmedlemsstaten. En sådan person 
modtager ydelser i overensstemmelse med 
lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, som 
om denne havde tilbagelagt alle 
forsikringsperioder i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat. Disse 
ydelser udbetales af institutionen i 
bopælsmedlemsstaten.
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10.4.2019 A8-0386/183

Ændringsforslag 183
Marian Harkin
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Er den udstedende institution efter 
at have genovervejet grundene til 
udstedelsen af dokumentet ikke i stand til 
at opdage eventuelle fejl, fremsender den al 
dokumentation til den anmodende 
institution senest 25 arbejdsdage efter 
modtagelsen af anmodningen. I 
hastetilfælde, hvor årsagerne til sagens 
hastende karakter har været klart angivet i 
anmodningen, skal dette ske senest to 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
anmodningen, uanset om den udstedende 
institution har afsluttet sine overvejelser i 
henhold til litra a) ovenfor.

b) Er den udstedende institution efter 
at have genovervejet grundene til 
udstedelsen af dokumentet ikke i stand til 
at opdage eventuelle fejl, fremsender den al 
dokumentation til den anmodende 
institution senest 30 arbejdsdage efter 
modtagelsen af anmodningen. I sager, der 
haster for at sikre beskyttelsen af den 
pågældende persons rettigheder, og hvor 
årsagerne til sagens hastende karakter har 
været klart angivet i anmodningen, skal 
dette ske senest fem arbejdsdage efter 
modtagelsen af anmodningen, uanset om 
den udstedende institution har afsluttet sine 
overvejelser i henhold til litra a) ovenfor.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/184

Ændringsforslag 184
Marian Harkin
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Har den anmodende institution 
modtaget dokumentation herfor, og hersker 
der fortsat tvivl om et dokuments 
gyldighed eller om nøjagtigheden af de 
forhold, som oplysningerne i dokumentet 
bygger på, om hvorvidt de oplysninger, på 
grundlag af hvilke dokumentet blev 
udstedt, er korrekte, kan den forelægge 
beviser i den henseende og indgive en 
yderligere anmodning om præcisering og, i 
givet fald, om den udstedende institutions 
tilbagetrækning af det pågældende 
dokument i overensstemmelse med ovenfor 
anførte procedure og tidsfrister.

c) Har den anmodende institution 
modtaget dokumentation herfor, og hersker 
der fortsat tvivl om et dokuments 
gyldighed eller om nøjagtigheden af de 
forhold, som oplysningerne i dokumentet 
bygger på, om hvorvidt de oplysninger, på 
grundlag af hvilke dokumentet blev 
udstedt, er korrekte, forelægger den 
beviser i den henseende og indgive en 
yderligere anmodning om præcisering og, i 
givet fald, om den udstedende institutions 
tilbagetrækning af det pågældende 
dokument i overensstemmelse med ovenfor 
anførte procedure og tidsfrister.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/185

Ændringsforslag 185
Marian Harkin
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 5 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

7a. Artikel 5, stk. 4, affattes således:
4. Hvis de berørte institutioner ikke 
når til enighed, kan sagen forelægges for 
Den Administrative Kommission af de 
kompetente myndigheder tidligst en 
måned efter datoen for forelæggelsen af 
anmodningen fra den institution, der 
modtog dokumentet. Den Administrative 
Kommission skal søge at forlige 
synspunkterne inden for seks måneder efter 
den dato, hvor den fik sagen forelagt.

"4. Hvis de berørte institutioner ikke 
når til enighed, kan sagen af de kompetente 
myndigheder forelægges for Den 
Administrative Kommission. Den 
Administrative Kommission skal søge at 
forlige synspunkterne inden for fire 
måneder efter den dato, hvor den fik sagen 
forelagt.

De berørte kompetente myndigheder og 
institutioner træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at 
anvende en sådan afgørelse fra Den 
Administrative Kommission, uden at dette 
berører de pågældende myndigheders, 
institutioners eller enkeltpersoners ret til 
at benytte sig af de procedurer og 
domstole, der er fastsat i 
medlemsstaternes lovgivning, i denne 
forordning eller i traktaten."

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/186

Ændringsforslag 186
Marian Harkin
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 – litra a
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1 ændres "artikel 65, stk. 2" til 
"artikel 65, stk. 4".

a) I stk. 1 ændres "artikel 65, stk. 2" til 
"artikel 65, stk. 2 og 4 og artikel 65a".

Or. en


