
 

 

P7_TA(2014)0369 

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in 

het kader van een overplaatsing binnen een onderneming ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor 

een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor 

toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing 

binnen een onderneming (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2010)0378), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 79, lid 2, onder a) en b) van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C7-0179/2010), 

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond, 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité van 4 mei 20111, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 31 maart 20112, 

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 27 februari 

2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 

294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0170/2014), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd; 

3. neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 

resolutie zijn gevoegd; 

4. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

                                                 
1  PB C 218 van 23.07.2011, blz. 101. 
2  PB C 166 van 7.6.2011, blz. 59. 



 

 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 



 

 

P7_TC1-COD(2010)0209 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met 

het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde 

landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van 

het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2014/66/EU.) 



 

 

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE 

RAAD EN DE COMMISSIE: 

 

Bij deze richtlijn wordt een autonome regeling voor mobiliteit ingesteld met specifieke regels 

die zijn aangenomen op grond van artikel 79, lid 2, onder a) en b), van het VWEU, en die 

betrekking hebben op de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf en vrij verkeer van een 

onderdaan van een derde land die als een binnen een onderneming overgeplaatste persoon gaat 

werken in andere lidstaten dan de lidstaat die de vergunning voor een binnen een onderneming 

overgeplaatste persoon heeft afgegeven; deze regels moeten worden beschouwd als lex 

specialis met betrekking tot het Schengenacquis. 

 

Het Parlement en de Raad nemen nota van het voornemen van de Commissie om na te gaan of 

maatregelen nodig zijn met het oog op het verbeteren van de rechtszekerheid wat betreft de 

wisselwerking tussen de twee rechtsregelingen, en met name of het Schengenhandboek moet 

worden bijgewerkt. 

 

 

 

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE 

 

1) Verklaring betreffende de definitie van "specialist": 

De Commissie is van mening dat de definitie van "specialist" in artikel 3, onder f), van deze 

richtlijn in overeenstemming is met de overeenkomstige definitie („personen die beschikken 

over uitzonderlijke kennis”) die wordt gebruikt in de EU-lijst van specifieke verbintenissen van 

de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) van de WHO. Het gebruik 

van het woord "gespecialiseerde" in plaats van "uitzonderlijke" houdt geen wijziging of 

uitbreiding van de GATS-definitie in en is alleen een aanpassing aan het huidige taalgebruik. 

 

2) Verklaring over de in artikel 148, lid 2, onder c) en d), bedoelde bilaterale 

overeenkomsten: 

De Commissie zal toezien op de tenuitvoerlegging van artikel 14, lid 2, onder c) en d), van deze 

richtlijn met het oog op de beoordeling van het mogelijke effect van de in dat artikel bedoelde 

bilaterale overeenkomsten op de behandeling van binnen een onderneming overgeplaatste 

personen en op de toepassing van Verordening (EU) nr. 1231/2010 en, zo nodig, passende 

maatregelen nemen. 


