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10.4.2019 A8-0386/180

Amendement 180
Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moet worden gezorgd voor een 
grotere gelijkheid van behandeling voor 
grensarbeiders en grensoverschrijdende 
werknemers door ervoor te zorgen dat 
grensarbeiders een werkloosheidsuitkering 
ontvangen van de lidstaat waar zij het laatst 
werkzaam waren, mits zij ten minste 
gedurende de laatste twaalf maanden in die 
lidstaat hebben gewerkt.

(10) Er moet worden gezorgd voor een 
grotere gelijkheid van behandeling voor 
grensarbeiders en grensoverschrijdende 
werknemers door ervoor te zorgen dat 
grensarbeiders een werkloosheidsuitkering 
ontvangen van de lidstaat waar zij het laatst 
werkzaam waren, mits zij ten minste 
gedurende de laatste vijftien maanden in 
die lidstaat hebben gewerkt.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/181

Amendement 181
Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Degene die werkzaamheden in 
loondienst verricht in een lidstaat voor 
rekening van een werkgever die daar zijn 
werkzaamheden normaliter verricht, en die 
door die werkgever wordt gedetacheerd in 
de zin van Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten46 of uitgezonden om voor zijn 
rekening werkzaamheden in een andere 
lidstaat te verrichten, blijft onderworpen 
aan de wetgeving van de eerste lidstaat, 
mits de te verwachten duur van die 
werkzaamheden niet meer dan 24 maanden 
bedraagt en de betrokkene niet ter 
beschikking wordt gesteld of wordt 
uitgezonden om een eerder in de zin van 
dit artikel ter beschikking gestelde of 
uitgezonden persoon – al dan niet in 
loondienst – te vervangen.

1. Degene die werkzaamheden in 
loondienst verricht in een lidstaat voor 
rekening van een werkgever die daar zijn 
werkzaamheden normaliter verricht, en die 
door die werkgever wordt gedetacheerd om 
voor zijn rekening werkzaamheden in een 
andere lidstaat te verrichten, blijft 
onderworpen aan de wetgeving van de 
eerste lidstaat, mits de te verwachten duur 
van die werkzaamheden niet meer dan 24 
maanden bedraagt en de betrokkene niet ter 
beschikking wordt gesteld of wordt 
uitgezonden om een eerder in de zin van 
dit artikel ter beschikking gestelde of 
uitgezonden persoon – al dan niet in 
loondienst – te vervangen.

__________________
46 PB L 018 van 21.1.1997, blz. 1

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/182

Amendement 182
Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 65 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 stelt een 
volledig werkloze die tijdens het verrichten 
van zijn laatste werkzaamheden – al dan 
niet in loondienst – in een andere dan de 
bevoegde lidstaat woonde en niet ten 
minste twaalf maanden 
werkloosheidsverzekering uitsluitend 
onder de wetgeving van de bevoegde 
lidstaat had vervuld, zich ter beschikking 
van de diensten voor arbeidsvoorziening 
van de lidstaat van zijn/haar woonplaats. 
Hij/zij ontvangt uitkeringen 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van zijn/haar woonplaats, alsof 
hij/zij alle tijdvakken van verzekering 
onder de wetgeving van die lidstaat had 
vervuld. Die uitkeringen worden door het 
orgaan van de lidstaat van zijn/haar 
woonplaats verleend. Bij wijze van 
alternatief kan een in dit lid bedoelde 
volledig werkloze die alleen recht zou 
hebben op een werkloosheidsuitkering uit 
hoofde van de nationale wetgeving van de 
bevoegde lidstaat als hij/zij daar woonde, 
in plaats daarvan verkiezen zich ter 
beschikking van de diensten voor 
arbeidsvoorziening van die lidstaat te 
stellen en uitkeringen overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat te ontvangen, 

2. In afwijking van lid 1 stelt een 
volledig werkloze die tijdens het verrichten 
van zijn laatste werkzaamheden – al dan 
niet in loondienst – in een andere dan de 
bevoegde lidstaat woonde en niet zonder 
onderbreking ten minste vijftien maanden 
werkloosheidsverzekering uitsluitend 
onder de wetgeving van de bevoegde 
lidstaat had vervuld, zich ter beschikking 
van de diensten voor arbeidsvoorziening 
van de lidstaat van zijn/haar woonplaats. 
Hij/zij ontvangt uitkeringen 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van zijn/haar woonplaats, alsof 
hij/zij alle tijdvakken van verzekering 
onder de wetgeving van die lidstaat had 
vervuld. Die uitkeringen worden door het 
orgaan van de lidstaat van zijn/haar 
woonplaats verleend.
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alsof hij/zij daar woonde.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/183

Amendement 183
Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Als het orgaan van afgifte – na de 
gronden voor de afgifte van het document 
te hebben heroverwogen – geen enkele fout 
kan vaststellen, stuurt het alle 
ondersteunende bewijsstukken binnen 25 
werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst 
van het verzoek naar het orgaan dat het 
verzoek heeft ingediend. In dringende 
gevallen – waarbij de redenen voor de 
urgentie duidelijk in het verzoek worden 
vermeld – gebeurt dit binnen twee 
werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst 
van het verzoek, ook al is het mogelijk dat 
het orgaan van afgifte zijn beraadslagingen 
uit hoofde van lid 2, onder a), nog niet 
heeft afgerond.

b) Indien het orgaan van afgifte – na 
de gronden voor de afgifte van het 
document te hebben heroverwogen – geen 
enkele fout kan vaststellen, stuurt het alle 
beschikbare bewijsstukken binnen 30 
werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst 
van het verzoek naar het orgaan dat het 
verzoek heeft ingediend. In gevallen die 
dringend zijn omdat de bescherming van 
de rechten van de betrokkene in het 
geding komt en waarbij de redenen voor de 
urgentie duidelijk in het verzoek worden 
vermeld, gebeurt dit binnen vijf werkdagen 
te rekenen vanaf de ontvangst van het 
verzoek, ook al is het mogelijk dat het 
orgaan van afgifte zijn beraadslagingen uit 
hoofde van het bepaalde onder a) nog niet 
heeft afgerond.

Or. en



AM\1182627NL.docx PE637.709v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

10.4.2019 A8-0386/184

Amendement 184
Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Als het orgaan dat het verzoek heeft 
ingediend, na ontvangst van de 
ondersteunende bewijsstukken blijft 
twijfelen aan de geldigheid van 
documenten of aan de juistheid van de 
feiten of gegevens waarop zij gebaseerd 
zijn, kan het daarvoor bewijsmateriaal 
voorleggen, een nieuw verzoek om 
opheldering indienen en – in voorkomend 
geval – om de intrekking van dat document 
door het orgaan van afgifte verzoeken 
overeenkomstig de bovenvermelde 
procedure en termijnen.

c) Als het orgaan dat het verzoek heeft 
ingediend, na ontvangst van de 
ondersteunende bewijsstukken blijft 
twijfelen aan de geldigheid van 
documenten of aan de juistheid van de 
feiten of gegevens waarop zij gebaseerd 
zijn, legt het daarvoor bewijsmateriaal 
voor, dient het een nieuw verzoek om 
opheldering in en verzoekt het – in 
voorkomend geval – om de intrekking van 
dat document door het orgaan van afgifte 
overeenkomstig de bovenvermelde 
procedure en termijnen.

Or. en



AM\1182627NL.docx PE637.709v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

10.4.2019 A8-0386/185

Amendement 185
Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 5 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(7 bis) Artikel 5, lid 4, wordt vervangen 
door:

4. Worden de betrokken organen het 
niet eens, dan kan door de bevoegde 
autoriteiten de zaak aan de Administratieve 
Commissie worden voorgelegd, zulks op 
zijn vroegst één maand na de datum 
waarop het orgaan dat het document heeft 
ontvangen, zijn verzoek heeft ingediend. 
De Administratieve Commissie tracht 
binnen zes maanden na de datum waarop 
de zaak aan haar is voorgelegd, een voor 
beide zijden aanvaardbare oplossing te 
vinden.

"4. Worden de betrokken organen het 
niet eens, dan kan door de bevoegde 
autoriteiten de zaak aan de Administratieve 
Commissie worden voorgelegd. De 
Administratieve Commissie tracht binnen 
vier maanden na de datum waarop de zaak 
aan haar is voorgelegd, een voor beide 
zijden aanvaardbare oplossing te vinden.

De betrokken bevoegde autoriteiten en 
organen treffen de noodzakelijke 
maatregelen om het besluit van de 
Administratieve Commissie toe te passen, 
onverminderd het recht van de betrokken 
autoriteiten, organen en personen om 
gebruik te maken van de rechtsmiddelen, 
respectievelijk zich te wenden tot de 
rechterlijke instanties, zoals bepaald in de 
wetgeving van de lidstaten, deze 
verordening en de Verdragen."

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/186

Amendement 186
Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 23 – letter a
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) In lid 1 worden de woorden "artikel 65, 
lid 2" vervangen door "artikel 65, lid 4";

a) In lid 1 worden de woorden "artikel 65, 
lid 2" vervangen door "artikel 65, leden 2 en 4, 
en artikel 65 bis";

Or. en


