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P5_TA(2002)0574

Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening
van de Raad tot uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 tot de
onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze
bepalingen vallen (COM(2002) 59 – C5-0084/2002 – 2002/0039(CNS))
(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2002) 591),

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 63, lid 4 van het EG-Verdrag
(C5-0084/2002),

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van
de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
(A5-0369/2002),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. behoudt zich, ondanks het feit dat het de gekozen rechtsgrondslag van de onderhavige
verordening aanvaardt, het recht voor om bij een eventuele wijziging van de verordening
daarop alsnog terug te komen;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

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

                                                
1 PB C 126 E, 28.5.2002, blz. 388.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Deze verordening bekrachtigt de
strekking van artikel 34, lid 2 van het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie waarin gesteld wordt dat
"Eenieder die legaal in de Unie verblijft
en zich daar legaal verplaatst, […] recht
[heeft] op socialezekerheidsvoorzieningen
en sociale voordelen overeenkomstig het
Gemeenschapsrecht en de nationale
wetgevingen en praktijken"; daartoe is
uitbreiding van Verordening (EEG) nr.
1408/71 nodig.

Amendement 2
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) De coördinatie van de sociale
zekerheid voor legaal in de Unie
verblijvende personen uit derde landen is
van groot belang.

Amendement 3
Overweging 6 ter (nieuw)

(6 ter) Met het oog op de aanstaande
uitbreiding van de Europese Unie bestaat
de noodzaak tot uitbreiding van
Verordening (EEG) nr. 1408/71 tot legaal
in de Unie verblijvende personen
afkomstig uit derde landen.

Amendement 4
Overweging 10

(10) De toepassing van Verordening
(EEG) nr. 1408/71 op deze personen
verleent de betrokkenen geen recht op
toegang tot, verblijf of vestiging in, noch
op toegang tot de arbeidsmarkt in een
lidstaat.

(10) Gezien het voorstel voor een richtlijn
van de Raad betreffende de voorwaarden
inzake toegang en verblijf van
onderdanen van derde landen met het oog
op arbeid in loondienst en economische
activiteiten als zelfstandige1 alsmede de
huidige praktijk en wetgeving van de



A5-0369/2002 - Rapporteur: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 11/11/2002/ 3

lidstaten valt het recht van onderdanen
van derde landen op toegang tot, verblijf
of vestiging in, dan wel op toegang tot de
arbeidsmarkt in een lidstaat buiten het
toepassingsgebied van deze verordening.
_________________
1 PB C 332 E van 27.11.2001, blz. 248.

Amendement 5
Artikel 2, lid 6

6. Indien het in lid 4 of in lid 5 bedoelde
verzoek binnen twee jaar na ... wordt
ingediend, worden de aan deze verordening
te ontlenen rechten met ingang van die
datum verkregen, zonder dat de bepalingen
van de wetgeving van enige lidstaat met
betrekking tot het verval of de verjaring
van de rechten de betrokkenen kunnen
worden tegengeworpen.

6. Indien het in lid 4 of in lid 5 bedoelde
verzoek binnen vier jaar na ... wordt
ingediend, worden de aan deze verordening
te ontlenen rechten met ingang van die
datum verkregen, zonder dat de bepalingen
van de wetgeving van enige lidstaat met
betrekking tot het verval of de verjaring
van de rechten de betrokkenen kunnen
worden tegengeworpen.


