
 

 

P7_TA(2014)0369 

Inddrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede 

tredjelandsstatsborgere ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for 

virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (COM(2010)0378 – C7-

0179/2010 – 2010/0209(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2010)0378), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra a) og b), i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget (C7-0179/2010), 

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag, 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. maj 

20111, 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 31. marts 20112, 

– der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. februar 2014 forpligtede sig til 

at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-

0170/2014), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er 

vedføjet som bilag til denne beslutning; 

3. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 

efterretning; 

                                                 
1  EUT C 218 af 23.7.2011, s. 101. 
2  EUT C 166 af 7.6.2011, s. 59. 



 

 

4. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 

de nationale parlamenter. 



 

 

P7_TC1-COD(2010)0209 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om indrejse- 

og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/66/EU). 

 



 

 

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 

 

FÆLLES ERKLÆRING FRA PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN 

 

Med dette direktiv indføres der en selvstændig mobilitetsordning med specifikke regler, der er 

vedtaget på grundlag af artikel 79, stk. 2, litra a) og b), i TEUF, vedrørende betingelserne for 

indrejse, ophold og fri bevægelighed for tredjelandsstatsborgere med henblik på arbejde som 

virksomhedsinternt udstationeret i andre medlemsstater end den, der udstedte tilladelsen til 

virksomhedsinternt udstationerede, og som skal betragtes som en lex specialist i forhold til 

gældende Schengenregler. 

 

Parlamentet og Rådet noterer sig, at Kommissionen agter at undersøge, hvorvidt der er behov 

for at træffe foranstaltninger for at øge retssikkerheden for så vidt angår samspillet mellem de 

to retlige ordninger, og navnlig at undersøge, om der er behov for at ajourføre 

Schengenhåndbogen. 

 

 

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN 

 

1. Erklæring om definitionen af en "specialist": 

 

Kommissionen finder, at definitionen af en "specialist" i direktivets artikel 3, litra f), stemmer 

overens med den tilsvarende definition ("person, der besidder en særlig viden") på EU's liste 

over særlige forpligtelser i forbindelse med den almindelige WTO-overenskomst om handel 

med tjenesteydelser (GATS). Brugen af ordet "specialiseret" i stedet for "særlig" indebærer 

ingen ændring eller udvidelse af GATS-definitionen og udgør blot en tilpasning til nutidig 

sprogbrug.  

 

2. Erklæring om de i artikel 18, stk. 2, litra c) og d), omhandlede bilaterale aftaler: 

 

Kommissionen vil overvåge gennemførelsen af bestemmelserne i direktivets artikel 18, stk. 2, 

litra c) og d, med henblik på at vurdere, hvilke virkninger de i denne artikel omhandlede 

bilaterale aftaler eventuelt har for behandlingen af virksomhedsinternt udstationerede og 

anvendelsen af forordning (EU) nr. 1231/2010, og træffe de foranstaltninger, der måtte være 

nødvendige.  


