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C14-5 Richtlijn ter uitbreiding van de werkingssfeer van de 
richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van 
de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatre- 
gelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare 
orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid 
tot de werknemers die het recht uitoefenen om ver- 
blijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat 
na er een betrekking te hebben vervuld (72/194/EEG) 

m Richtlijn van de Raad d.d. 18 mei 1972, nr. 72/194/EEG, Pb EG 1972, 
nr. L121. 

De Raad van de Europese Gemeenschappen, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 
inzonderheid op de artikelen 49 en 56, lid 2, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Gezien het advies van het Europese Parlement, 

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité, 

Overwegende dat bij de richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 1 de voor vreemde- 
lingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de 
volksgezondheid zijn gecoördineerd en dat bij Verordening (EEG) nr. 1251 I70 van de 
Commissie van 29 juni 1970 met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf 
te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben ver- 
vuld 2 de voorwaarden zijn vastgesteld voor uitoefening van dit recht; 

m Overwegende dat het van belang is dat de bepalingen van de richtlijn van 25 februari 
1964 eveneens gelden voor degenen op wie bovengenoemde verordening van toepas- 
sing is; 

Heeft de volgende richtlijn vastgesteld: 

Artikel 1 

De richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreem- 
delingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, 
die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en 
de volksgezondheid, is van toepassing op de onderdanen van de Lid-Staten en hun 
familieleden die het recht om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat 
uitoefenen op grond van Verordening (EEG) nr. 1251170. 

l. PB nr. 56 van 4.4.1964, blz. 850164. 
2. PB nr. L142van 30.6.1970, blz. 24. 
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Artikel 2 

Binnen een termijn van zes maanden volgende op de kennisgeving van deze richtlijn 
stellen de Lid-Staten de nodige maatregelen voor het volgen van deze richtlijn in wer- 
king; zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen. 

Artikel 3 

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. 
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