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KORT BEGRUNDELSE

Den 16. maj 2007 fremsatte Kommissionen et forslag til Rådets direktiv om sanktioner over 
for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Forslaget 
indgår i en samlet europæisk migrationspolitik og har til formål at begrænse pull-faktoren for 
ulovlig indvandring ved at være målrettet beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere, som 
opholder sig ulovligt i EU. Foranstaltningerne sigter mod at skabe en EU-dækkende ramme 
for sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold i EU. Nøglepunkterne i denne ramme omfatter

- et generelt forbud mod at beskæftige tredjelandsborgere med ulovligt ophold i EU, 

- forpligtelse for arbejdsgiverne til at udføre kontroller, inden de beskæftiger 
tredjelandsborgere, og optrapning af antallet af inspektioner, der udføres af 
medlemsstaterne,

- sanktioner og andre foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser samt - i tilfælde af 
alvorlige overtrædelser som f.eks. udnyttende arbejdsvilkår eller kendskab til 
menneskehandel - strafferetlige sanktioner.

Det er vigtigt at understrege, at forslaget er baseret på kriteriet ulovligt ophold, og ikke på 
lovstridig beskæftigelse i almindelighed.  På baggrund af EF-traktatens artikel 63, stk. 3, litra 
b), finder forslaget kun anvendelse på tredjelandsborgere, som er på ulovligt ophold i EU og i 
beskæftigelse. Det omfatter f.eks. ikke foranstaltninger vedrørende tredjelandsborgere, som er 
på lovligt ophold i EU, men hvis beskæftigelse er i modstrid med reglerne for deres 
opholdsstatus, f.eks. studerende fra tredjelande, som arbejder flere timer end tilladt.  Ifølge 
Kommissionen varierer vurderingerne af antallet af tredjelandsborgere med ulovligt ophold i 
EU mellem 4,5 og 8 millioner. Desværre er disse vurderinger ikke kønsopdelte, og de 
kønsspecifikke problemer, disse indvandrere står over for, er ikke identificeret.

Med udtalelsen tilstræbes forslaget ændret ud fra et kønsmæssigt perspektiv.  Ordføreren 
mener, at kvindelige illegale indvandrere er særlig udsatte og ofte er ofre for tvangsarbejde, 
menneskehandel og vold.  Der er derfor behov for hurtigst muligt at medtage en række 
kønsrelaterede bestemmelser i forslaget, f.eks. uddannelse af de relevante myndigheder med 
henblik på, at de kan udpege og håndtere kønsspecifikke spørgsmål, orientering af 
tredjelandsborgere om muligheden for at anmelde deres arbejdsgivere og indarbejdelse af 
kønsopdelte statistikker og kønsspecifikke oplysninger i de nationale rapporter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 15 a (ny)

(15a) Da kvinder ofte er ofre for 
tvangsarbejde, menneskehandel, seksuelle 
overgreb og andre former for vold, bør der 
fokuseres på kvindelige illegale 
indvandrere og de særlige problemer, de 
står over for.

Ændringsforslag 2
Betragtning 15 b (ny)

(15b) En stor procentdel af de ansatte er 
kvinder inden for de forretnings- og 
servicesektorer, hvor det er mest 
sandsynligt, at tredjelandsborgere med 
ulovligt ophold anvendes som arbejdskraft.
I betragtning af hvor mange kvinder med 
ulovligt ophold der er beskæftiget i private 
husholdninger, bør medlemsstaterne for de 
familier, der beskæftiger disse kvinder, 
finde en juridisk løsning, som gør det 
muligt at socialforsikre disse personer.

Begrundelse

I forbindelse med ulovlig indvandring er det er vigtigt at understrege, at kvinder udsættes for 
dobbelt diskriminering og er mere sårbare, hvorfor det bør tilstræbes at opnå en rimelig 
behandling af såvel kvinder som mænd under hensyntagen til deres forskellige behov.

Ændringsforslag 3
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Medlemsstaterne bør investere i 
oplysningsforanstaltninger med henblik på 
at orientere relevante tredjelandsborgere og 
udpegede tredjemænd, der tilbyder dem 
støtte, om, hvorledes de kan indgive en 
officiel klage. Klageprocedurer for
sektorer, hvor en betragtelig andel af de 
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ansatte er kvinder, bør udformes således, at 
der tages hensyn til kønsspecifikke 
spørgsmål og kvinder ydes tilstrækkelig 
beskyttelse.

Ændringsforslag 4
Betragtning 19

(19) Som supplement til klageordningerne 
bør medlemsstaterne udstede 
opholdstilladelser af begrænset varighed, der 
er knyttet til længden af de relevante 
nationale procedurer, til 
tredjelandsstatsborgere, som har været udsat 
for særligt udnyttende arbejdsforhold, og 
som samarbejder under en straffesag mod 
arbejdsgiveren. Sådanne tilladelser bør 
udstedes på samme betingelser som dem, der 
udstedes efter direktiv 2003/81/EF af 29. 
april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, 
der har været ofre for menneskehandel, eller 
som er indrejst som led i ulovlig 
indvandring, og som samarbejder med de 
kompetente myndigheder

(19) Som supplement til klageordningerne 
bør medlemsstaterne udstede 
opholdstilladelser af begrænset varighed, der 
er knyttet til længden af de relevante 
nationale procedurer, til 
tredjelandsstatsborgere, der er mindreårige 
eller gravide kvinder, også i barnets første 
tre måneder, eller som har været udsat for 
særligt udnyttende arbejdsforhold, og som 
samarbejder under en straffesag mod 
arbejdsgiveren. Sådanne tilladelser bør 
udstedes på samme betingelser som dem, der 
udstedes efter direktiv 2003/81/EF af 29. 
april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, 
der har været ofre for menneskehandel, eller 
som er indrejst som led i ulovlig 
indvandring, og som samarbejder med de 
kompetente myndigheder

Begrundelse

Det er nødvendigt at sørge for særlig beskyttelse af gravide kvinder og mindreårige.

Ændringsforslag 5
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
kompetente myndigheder, 
arbejdsmarkedsparterne og 
indvandrerorganisationerne undervises i og 
orienteres om lige muligheder, ikke-
forskelsbehandling, kønsspecifikke 
spørgsmål og flere forskellige samtidige 
former for diskriminering, således at de får 
de nødvendige værktøjer og kvalifikationer 
til bedst muligt at kunne konstatere og 
behandle kønsspecifikke spørgsmål.
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Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 1

Medlemsstaterne forbyder beskæftigelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Medlemsstaterne forbyder beskæftigelse af 
tredjelandsstatsborgere, hvis ophold officielt 
er kendt ulovligt.

Begrundelse

Det faktum, at en tredjelandsstatsborgers ophold er ulovligt, skal være bekræftet rent juridisk 
ved en domstolsafgørelse.

Ændringsforslag 7
Artikel 7, stk. 1, litra b

b) udestående skatter og bidrag til sociale 
sikringsordninger, herunder relevante 
administrative bøder.

b) udestående skatter og bidrag til sociale 
sikringsordninger, herunder familietilskud 
og relevante administrative bøder.

Ændringsforslag 8
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

1a. I forbindelse med overtrædelse af 
artikel 3 sikrer medlemsstaterne, at 
arbejdsgiveren, når den beskæftigede er en 
gravid kvinde eller mor til et barn på højst 
tre måneder, overholder det stk. 1, litra a) 
og b), fastsatte, samt hvad der ellers er 
fastsat i den nationale lovgivning 
vedrørende denne specifikke situation.

Begrundelse

Det er vigtigt at beskytte ulovligt beskæftigede gravide kvinder og garantere dem ret til 
behandling og hjælp foruden løn og betaling af sociale bidrag.

Ændringsforslag 9
Artikel 7, stk. 4

4. Med hensyn til strafbare handlinger, der 
er omfattet af artikel 10, stk. 1, litra c), 
træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
gennemførelsen af enhver afgørelse om 
tilbagesendelse udsættes, indtil 
tredjelandsstatsborgeren har modtaget en 

4. Med hensyn til strafbare handlinger, der 
er omfattet af artikel 10, stk. 1, litra c), 
træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
gennemførelsen af enhver afgørelse om 
tilbagesendelse udsættes, indtil
tredjelandsstatsborgeren har modtaget en 
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eventuel efterbetaling af sin løn, jf. stk. 1, 
litra a).

eventuel efterbetaling af sin løn, jf. stk. 1, 
litra a), forudsat at tilbagesendelsen på 
ingen måde underminerer den ulovligt 
beskæftigedes grundlæggende rettigheder 
eller bringer vedkommendes liv eller 
sundhed i fare.

Begrundelse

Tredjelandsstatsborgere kan ikke sendes tilbage til lande, hvor der er krig eller de kan blive 
forfulgt eller fængslet på grund af deres arbejdsindsats i EU.

Ændringsforslag 10
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. Med hensyn til strafbare handlinger, 
der er omfattet af artikel 3 og særlig artikel 
10, stk. 1, litra c) eller d), træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
håndhævelsen af enhver afgørelse om 
tilbagesendelse udsættes, når 
tredjelandsstatsborgeren med ulovligt 
ophold i EU er mindreårig, en gravid 
kvinde eller mor til et barn på højst tre 
måneder.

Begrundelse

Der skal sørges for en rimelig behandling af gravide kvinder og mindreårige.

Ændringsforslag 11
Artikel 10, stk. 1, litra c

c) overtrædelsen er forbundet med særligt 
udnyttende arbejdsforhold, såsom en 
væsentlig forskel i arbejdsforholdene i 
forhold til arbejdsforholdene for lovligt
beskæftigede arbejdstagere, eller

c) overtrædelsen er forbundet med misbrug, 
kønsbaseret forskelsbehandling eller 
særligt udnyttende arbejdsforhold, hvor der 
anvendes vold, trusler, intimidering eller
nedværdigende personlig behandling, og 
som er væsentlig anderledes end 
arbejdsforholdene for lovligt beskæftigede 
arbejdstagere, eller

Begrundelse

Det er vigtigt yderligere at afklare, hvad begrebet "særligt udnyttende arbejdsforhold" 
dækker.
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Ændringsforslag 12
Artikel 14, stk. 1

1. Medlemsstaterne indfører effektive 
ordninger, gennem hvilke ulovligt 
beskæftigede tredjelandsstatsborgere kan 
indgive klager over deres arbejdsgivere 
direkte eller gennem udpegede tredjemænd.

1. Medlemsstaterne fremmer 
oplysningskampagner og indfører effektive 
ordninger, gennem hvilke ulovligt 
beskæftigede tredjelandsstatsborgere i 
fortrolighed kan indgive klager over deres 
arbejdsgivere direkte eller gennem udpegede 
tredjemænd.

Ændringsforslag 13
Artikel 14, stk. 3

3. Med hensyn til strafbare handlinger, der 
er omfattet af artikel 10, stk. 1, litra c), 
udsteder medlemsstaterne på betingelserne i 
artikel 4-15 i direktiv 2004/81/EF 
opholdstilladelse af begrænset varighed, der 
er knyttet til varigheden af de relevante 
nationale procedurer, til 
tredjelandsstatsborgere, der er eller har været 
udsat for udnyttende arbejdsforhold og 
samarbejder under retssagen mod 
arbejdsgiveren.

3. Med hensyn til strafbare handlinger, der 
er omfattet af artikel 10, stk. 1, litra c), 
udsteder medlemsstaterne på betingelserne i 
artikel 4-15 i direktiv 2004/81/EF 
opholdstilladelse af begrænset varighed og 
garanterer beskyttelse den tid, de relevante 
nationale procedurer varer, til 
tredjelandsstatsborgere, der er eller har været 
udsat for udnyttende arbejdsforhold og 
samarbejder under retssagen mod 
arbejdsgiveren. Sådanne tilladelser udstedes 
også til de pågældende 
tredjelandsstatsborgeres børn, der fødes i 
opholdsperioden. Efter anmodning sørges 
der for kost og logi.

Begrundelse

I betragtning af det store antal kvinder i arbejdsstyrken af tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold er det vigtigt, at beskyttelsen udvides til også at gælde de børn, der fødes i 
opholdsperioden i en EU-medlemsstat.

Ændringsforslag 14
Artikel 14, stk. 3 a (nyt)

3a. På grund af det betragtelige antal 
kvindelige illegale indvandrere og de 
specifikke problemer, de står over for, 
sørger medlemsstaterne for, at de 
kompetente myndigheder,
arbejdsmarkedsparterne og 
indvandrerorganisationerne undervises i og 
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orienteres om kønsrelaterede spørgsmål, 
lige muligheder og bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn og 
race, således at de får de nødvendige 
værktøjer og kvalifikationer til bedre at 
kunne konstatere og behandle 
kønsspecifikke spørgsmål.

Ændringsforslag 15
Artikel 14, stk. 3 b (nyt)

3b. Med hensyn til forbud, der er omfattet 
af artikel 3, udsteder medlemsstaterne efter 
de relevante nationale procedurer og på 
betingelserne i artikel 4-15 i direktiv 
2004/81/EF opholdstilladelse af begrænset 
varighed til tredjelandsstatsborgere, der er 
mindreårige, gravide kvinder eller mødre til 
børn på højst tre måneder.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre gravide kvinder og mindreårige særlig beskyttelse, bl.a. i form af 
opholdstilladelser af begrænset varighed.

Ændringsforslag 16
Artikel 16, stk. 1

Senest den [tre år efter den dato, som der 
henvises til i artikel 17] og derefter hvert 
tredje år sender medlemsstaterne 
Kommissionen oplysninger om 
gennemførelsen af dette direktiv i form af en 
rapport, der skal omfatte antallet og 
resultaterne af de inspektioner, som er 
foretaget efter artikel 15, og oplysninger om 
de foranstaltninger, som er gennemført i 
henhold til artikel 8.

Senest den [tre år efter den dato, som der 
henvises til i artikel 17] og derefter hvert 
andet år sender medlemsstaterne 
Kommissionen oplysninger om 
gennemførelsen af dette direktiv i form af en 
rapport, der skal omfatte antallet og 
resultaterne af de inspektioner, som er 
foretaget efter artikel 15, og oplysninger om 
de foranstaltninger, som er gennemført i 
henhold til artikel 8. Statistiske oplysninger, 
der indgår i rapporten, skal være 
kønsopdelte, og de kønsspecifikke 
problemer skal være identificeret.

Ændringsforslag 17
Artikel 16, stk. 2
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På baggrund af disse rapporter forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet.

På baggrund af disse rapporter forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet. Oplysninger, der 
indgår i rapporten, skal være kønsopdelte, 
og de kønsspecifikke problemer skal være 
identificeret.
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