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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om påföljder för arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU är ett led i en heltäckande migrationspolitik i 
enlighet med den strategiska planen för laglig migration1 och de politiska prioriteringarna i 
kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (2006)2. Under 2007 följdes 
förslaget upp med följande dokument:

 Kommissionens meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan 
Europeiska unionen och tredjeländer3. 

 Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 
högkvalificerad anställning4. 

 Förslag till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd 
för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om 
en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som lagligen vistas 
och arbetar i en medlemsstat5. 

 Kommissionens meddelande om kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete6.

Syftet med förslaget är att minska den olagliga migrationen, medan det finns andra 
lagstiftningsförslag som reglerar den lagliga migrationen. I alla lagstiftningsförslag om 
migration görs en tydlig åtskillnad mellan laglig och olaglig migration. Detta förslag handlar 
uteslutande om olaglig migration. Erfarenheten visar att det som främst lockar människor till 
EU är utsikterna att hitta ett arbete. 

Förslagets rättsliga grund är artikel 63.3 b i EG-fördraget.

Antalet tredjelandsmedborgare som vistas i EU uppskattas till allt mellan 4,5 och 8 miljoner. 
Olaglig sysselsättning är särskilt vanlig i vissa sektorer, t.ex. bygg och anläggning, jordbruk, 
städning samt hotell och restaurang.

I sin resolution ”Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare” 
uppmanar Europaparlamentet EU och medlemsstaterna att vidta ”kraftfulla åtgärder för att 
bekämpa olaglig anställning av invandrare genom införande av en rad sanktioner mot 
arbetsgivarna, utökande av inspektionerna på arbetsplatserna med de mänskliga och materiella 
resurser som behövs för att bekämpa olaglig rekrytering och främjande av åtgärder för att 
skydda invandrarna”.

Förslaget följer två huvudprinciper:

 Påföljderna för den som anställer olagliga invandrare bör vara väl avvägda, 
avskräckande och effektiva.

                                               
1 KOM(2005)0669.
2 KOM(2006)0402.
3 KOM(2007)0248.
4 KOM(2007)0637.
5 KOM(2007)0638.
6 KOM(2007)0628.
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 Subsidiaritetsprincipen bör tillämpas. 

Det råder inga tvivel om att en gemensam europeisk migrationspolitik måste grunda sig på 
gemensamma definitioner, metoder och minimistandarder för kampen mot olaglig migration.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Bestämmelserna bör inte omfatta 
tredjelandsmedborgare som inte vistas 
olagligt i EU. Direktivet bör således inte 
gälla för tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till EU-medborgare och 
som utövar sin rätt till fri rörlighet i 
gemenskapen, och inte heller för personer 
som enligt avtal mellan gemenskapen och 
dess medlemsstater, å ena sidan, och det 
land i vilket de är medborgare, å andra 
sidan, har samma rätt till fri rörlighet som 
EU-medborgare. Direktivet bör dessutom 
inte gälla för tredjelandsmedborgare som 
befinner sig i en situation som omfattas av 
gemenskapsrätten, t.ex. 
tredjelandsmedborgare som är lagenligt 
anställda i en annan medlemsstat och som 
av en tjänsteleverantör utstationerats i en 
annan medlemsstat i samband med 
tillhandahållande av tjänster.

(4) Bestämmelserna bör inte omfatta 
tredjelandsmedborgare som inte vistas 
olagligt i EU. Direktivet bör således inte 
gälla för tredjelandsmedborgare som 
lagligen vistas i en medlemsstat men som 
inte har rätt att arbeta där eller 
tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till EU-medborgare och 
som utövar sin rätt till fri rörlighet i 
gemenskapen, och inte heller för personer 
som enligt avtal mellan gemenskapen och 
dess medlemsstater, å ena sidan, och det 
land i vilket de är medborgare, å andra 
sidan, har samma rätt till fri rörlighet som 
EU-medborgare. Direktivet bör dessutom 
inte gälla för tredjelandsmedborgare som 
befinner sig i en situation som omfattas av 
gemenskapsrätten, t.ex. 
tredjelandsmedborgare som är lagenligt 
anställda i en annan medlemsstat och som 
av en tjänsteleverantör utstationerats i en 
annan medlemsstat i samband med 
tillhandahållande av tjänster.

Or. sk
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Motivering

Den första delen av denna ändring (”oprávnene” i stället för ”neoprávnene”) är endast en 
språklig ändring som inte berör övriga språkversioner.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att det allmänna förbudet skall 
efterlevas och för att åstadkomma en 
avskräckande effekt bör medlemsstaterna 
införa lämpliga påföljder. Påföljderna bör 
omfatta böter samt bidrag till de kostnader 
det innebär att sända tillbaka 
tredjelandsmedborgaren till 
ursprungslandet.

(7) För att det allmänna förbudet skall 
efterlevas och för att åstadkomma en 
avskräckande effekt bör medlemsstaterna 
införa lämpliga påföljder, som bör omfatta 
böter. När medlemsstaterna fastställer 
bötesbeloppet kan de ta hänsyn till 
behovet att kompensera dem för deras 
skyldighet att se till att arbetsgivarna 
betalar eventuell innestående lön till den 
olagligt anställde tredjelandsmedborgaren 
och, i förekommande fall, kostnaderna för 
att skicka efterbetalningar till det land 
som den olagligt anställde 
tredjelandsmedborgaren återvänt, 
återsänts eller avvisats till.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Arbetsgivaren bör i samtliga fall vara 
skyldig att till tredjelandsmedborgaren 
betala ut eventuell innestående lön för 
utfört arbete samt innestående skatter och 
sociala avgifter.

(8) Arbetsgivaren bör i samtliga fall vara 
skyldig att till tredjelandsmedborgaren 
betala ut eventuell innestående lön för 
utfört arbete. Om det inte går att fastställa 
lönen bör den automatiskt grundas på 
lagstadgad nationell minimilön eller, om 
det inte finns någon sådan, på 
inkomstgränsen för socialbidrag i den 
berörda medlemsstaten, eller på 
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kollektivavtal eller praxis i den relevanta 
sektorn i den medlemsstat där 
arbetsgivaren är etablerad. Arbetsgivaren 
bör också vara skyldig att i 
förekommande fall betala eventuella 
kostnader för att skicka innestående lön 
till det land som den olagligt anställde 
tredjelandsmedborgaren återvänt, 
återsänts eller avvisats till.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Arbetsgivarna bör också vara 
skyldiga att till den medlemsstat där de är 
etablerade betala ett belopp motsvarande 
de skatter och sociala avgifter som de 
skulle ha betalat om 
tredjelandsmedborgaren varit lagligt 
anställd.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med tanke på den allmänna 
förekomsten av underentreprenader inom 
vissa berörda sektorer är det nödvändigt 
att se till att alla företag i en kedja av 
underentreprenörer hålls solidariskt 
ansvariga för ekonomiska påföljder 
gentemot en arbetsgivare i slutet av 
kedjan som anställer 

utgår
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tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
i EU.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Brottet bör bestraffas med effektiva, 
väl avvägda och avskräckande 
straffrättsliga påföljder som bör kunna 
tillämpas på juridiska personer i hela 
gemenskapen, eftersom många 
arbetsgivare är juridiska personer.

(17) Brottet bör bestraffas med effektiva, 
väl avvägda och avskräckande 
straffrättsliga påföljder som bör kunna 
tillämpas på arbetsgivare i hela 
gemenskapen, oavsett om de är fysiska 
eller juridiska personer, samt på juridiska 
företrädare för juridiska personer.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att sörja för tillräcklig efterlevnad 
och undvika betydande skillnader mellan 
medlemsstaterna i detta avseende bör ett 
visst antal företag i varje medlemsstat 
inspekteras.

För att sörja för tillfredsställande
efterlevnad av detta direktiv och så långt 
som möjligt minska skillnader mellan 
medlemsstaterna i detta avseende bör ett 
visst antal företag i varje medlemsstat 
inspekteras. Dessa inspektioner får utföras 
i samband med andra kontroller, t.ex. av 
hur hälso- och säkerhetsbestämmelserna 
på arbetsplatsen följs.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) anställning: utövande av avlönad
verksamhet för och under ledning av en 
annan person.

b) anställning: utövande av verksamhet 
som är eller borde vara avlönad enligt 
tillämplig nationell lagstiftning för eller
under ledning av en arbetsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) arbetsgivare: en person, även en juridisk 
person, för och under ledning av vilken en 
tredjelandsmedborgare utövar avlönad
verksamhet.

e) arbetsgivare: en fysisk eller juridisk 
person för eller under ledning av vilken en 
tredjelandsmedborgare utövar verksamhet 
som är eller borde vara avlönad enligt 
tillämplig nationell lagstiftning. Denna 
definition omfattar bemanningsföretag.

Or. en

Motivering

Arbetsgivare bör definieras som fysiska eller juridiska personer och även omfatta 
bemanningsföretag.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) juridisk person: varje rättslig enhet 
som enligt tillämplig nationell lagstiftning 
har status som juridisk person, utom 
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stater eller offentliga organ vid utövandet 
av offentliga maktbefogenheter samt 
offentliga internationella organisationer.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte omfatta vissa juridiska personer, som statliga offentliga organ och 
offentliga internationella organisationer.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) underentreprenör: fysisk eller juridisk 
person till vilken genomförandet av 
samtliga eller delar av de skyldigheter 
som fastställs i ett tidigare kontrakt 
delegerats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kräva att tredjelandsmedborgarna visar 
upp ett uppehållstillstånd eller en annan 
handling som ger dem rätt till uppehälle 
under den tid som anställningen varar,

a) kräva att tredjelandsmedborgarna innan 
deras anställning börjar visar upp ett 
giltigt uppehållstillstånd eller en annan 
handling som ger dem rätt till uppehälle 
under den tid som anställningen varar,

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) innan anställningen börjar kopiera 
eller registrera innehållet i
uppehållstillståndet eller den andra 
handling som ger tredjelandsmedborgaren 
rätt till uppehälle,

b) så länge anställningen varar och minst 
ett år efter avslutad anställning spara en 
kopia eller ett registerutdrag av 
uppehållstillståndet eller den andra 
handling som ger tredjelandsmedborgaren 
rätt till uppehälle, så att medlemsstaternas 
behöriga myndigheter kan inspektera 
dem,

Or. en

Motivering

För att underlätta inspektioner anser vi att kopian eller registerutdraget måste sparas minst 
ett år efter det att anställningen har avslutats.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) åtminstone så länge som anställningen 
varar spara kopiorna eller registreringen 
så att medlemsstaternas behöriga 
myndigheter kan inspektera dem.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) underrätta de behöriga myndigheter 
som utsetts av medlemsstaterna om såväl 
början och beräknad varaktighet för 
tredjelandsmedborgares anställning; detta 
ska göras inom en period som varje 
medlemsstat ska fastställa och som utom i 
vederbörligen motiverade fall ska vara 
minst tio dagar före anställningens 
början,

Or. en

(Detta ändringsförslag innehåller delar av punkt 2.)

Motivering

För att undvika missförstånd vid genomförandet bör den nationella lagstiftningen innehålla 
en tidsfrist för anmälan till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) underrätta de behöriga myndigheter 
som utsetts av medlemsstaterna om när 
tredjelandsmedborgares anställning 
upphör; detta ska göras inom en period 
som varje medlemsstat ska fastställa och 
som utom i vederbörligen motiverade fall 
ska vara högst tio dagar efter 
anställningens upphörande.

Or. en
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Motivering

För att undvika missförstånd vid genomförandet bör den nationella lagstiftningen innehålla 
en tidsfrist för anmälan till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna skall förplikta 
arbetsgivare som handlar inom ramen för 
affärsverksamhet eller som är juridiska 
personer att senast inom en vecka 
underrätta de behöriga myndigheter som 
utsetts av medlemsstaterna om såväl 
början som slutet av 
tredjelandsmedborgares anställning.

utgår

Or. en

(Denna bestämmelse ingår nu i punkt 1 ca (ny) enligt parlamentets förslag.)

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna skall sörja för att 
arbetsgivarna anses ha fullgjort sina 
skyldigheter enligt punkt 1 a, utom om den 
handling som uppvisas som 
uppehållstillstånd eller annan handling som 
ger rätt till uppehälle är uppenbart 
felaktig.

3. Medlemsstaterna skall sörja för att 
arbetsgivarna anses ha fullgjort sina 
skyldigheter enligt punkt 1 utom om den 
handling som uppvisas som giltigt 
uppehållstillstånd eller annan handling som 
ger rätt till uppehälle innehåller 
felaktigheter som en någorlunda 
uppmärksam arbetsgivare borde lägga 
märke till, eller om det konstateras att 
arbetsgivaren rimligen borde ha känt till 
att handlingarna var förfalskade.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Följder av att arbetsgivaren fullgör sina 

skyldigheter
Medlemsstaterna skall sörja för att 
arbetsgivarna inte hålls ansvariga för 
överträdelse av artikel 3 om de kan visa 
att de fullgjort sina skyldigheter enligt 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Artikeln är inte längre aktuell.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2– led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kostnaderna för varje olagligt anställd 
tredjelandsmedborgares återvändande i de 
fall där förfaranden för återvändande 
tillämpas.

utgår

Or. en

Motivering

Det kan inte vara arbetsgivarnas ansvar att skicka tillbaka illegala invandrare. Direktivet bör 
inte ålägga arbetsgivarna att stå för repatrieringskostnaderna för varje olagligt anställd 
tredjelandsmedborgare i de fall där förfaranden för återvändande används. Det kan dock 
införas böter för de arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
EU. Dessa skulle också kunna omfatta repatrieringskostnader.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) eventuell innestående lön till den 
olagligt anställda tredjelandsmedborgaren,

a) eventuell innestående lön till den 
olagligt anställda tredjelandsmedborgaren;
den överenskomna lönenivån ska antas 
ha varit lagstadgad nationell minimilön, 
såvida inte arbetstagaren kan bevisa 
något annat; i medlemsstater där det inte 
finns någon fastställd minimilön ska den 
överenskomna lönenivån fastställas efter 
inkomstgränsen för socialbidrag i den 
berörda medlemsstaten eller i enlighet 
med gällande kollektivavtal eller praxis i 
den berörda sektorn,

Or. en

Motivering

Arbetstagarens hela innestående lön ska betalas ut då det antas att kontraktet undertecknats 
för en period på minst sex månader, om inte arbetsgivaren kan bevisa motsatsen. Om den lön 
som ska betalas till arbetstagaren inte kan fastställas på annat sätt ska beräkningen som lägst 
grundas på minimilönen eller på den lön som enligt kollektivavtal gäller i en viss bransch.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) eventuella skatter och sociala avgifter, 
inklusive relevanta administrativa böter.

b) ett belopp motsvarande eventuella 
skatter och sociala avgifter som 
arbetsgivaren skulle ha betalat om 
tredjelandsmedborgaren varit lagligt 
anställd, inklusive relevanta administrativa 
böter, och

Or. en
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Motivering

Utbetalning av ett belopp som motsvarar de skatter och sociala avgifter som arbetsgivaren 
skulle ha betalat om den olagligt anställda tredjelandsmedborgaren varit lagligt anställd, 
med samma antagande om anställning på minst sex månader som angavs i det förra fallet.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) i förekommande fall, eventuella
kostnader för att skicka efterbetalningar 
till det land som tredjelandsmedborgaren 
återvänt, återsänts eller avvisats till.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tillämpningen av punkt 1 a skall 
medlemsstaterna

2. För tillämpningen av punkt 1 a skall 
medlemsstaterna införa system för att sörja 
för att de nödvändiga förfarandena för 
utbetalning av innestående lön sätts igång 
automatiskt utan att 
tredjelandsmedborgaren behöver inge 
någon begäran.

a) införa system för att sörja för att de 
nödvändiga förfarandena för utbetalning av 
innestående lön sätts igång automatiskt 
utan att tredjelandsmedborgaren behöver 
inge någon begäran,
b) fastställa att det skall föreligga 
presumtion om ett arbetsförhållande på 
minst sex månader, såvida arbetsgivaren 
inte kan motbevisa detta.

2a. För tillämpningen av punkterna 1 a 
och b ska medlemsstaterna fastställa att 
det ska föreligga presumtion om ett 
arbetsförhållande på minst sex månader, 
såvida arbetsgivaren eller arbetstagaren 
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inte kan motbevisa detta.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller brott enligt artikel 10.1 c 
skall medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att ett eventuellt 
beslut om återvändande inte verkställs 
förrän tredjelandsmedborgaren har 
erhållit eventuell efterbetalning av lön 
enligt punkt 1 a.

utgår

Or. en

Motivering

En liknande bestämmelse finns redan i direktiv 2004/81/EG om offer för människohandel. I 
detta fall – utom när det gäller offer för människohandel som omfattas av det direktivet –
anser vi att en sådan bestämmelse inte är ändamålsenlig.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att en arbetsgivare 
som handlar inom ramen för 
affärsverksamhet också i lämpliga fall kan
omfattas av följande åtgärder:

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att arbetsgivare som 
bryter mot artikel 3 när de handlar inom 
ramen för affärsverksamhet också i 
lämpliga fall ska omfattas av följande 
åtgärder:

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Fråntagande av rätt till offentliga 
förmåner, stöd eller bidrag i upp till fem år.

a) Fråntagande av rätt till offentliga 
förmåner, stöd eller bidrag, inklusive 
EU-bidrag som förvaltas av 
medlemsstaterna, i upp till fem år.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillfällig eller permanent stängning av 
inrättningar som har använts för att begå 
överträdelsen.

d) Tillfällig eller permanent stängning av 
inrättningar som har använts för att begå 
överträdelsen, eller tillfällig eller 
permanent indragning av tillståndet att 
bedriva verksamheten i fråga, om 
situationens allvar eller andelen olagligt 
anställda tredjelandsmedborgare hos den 
berörda arbetsgivaren motiverar detta.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Underentreprenad

1. Om arbetsgivaren är en 
underentreprenör skall medlemsstaterna 
sörja för att huvudentreprenören och 



PE404.765v01-00 18/23 PA\718452SV.doc

SV

eventuella mellanliggande entreprenörer 
är ansvariga att betala
a) påföljder enligt artikel 6, och
b) efterbetalningar enligt artikel 7.
2. Huvudentreprenören och eventuella 
mellanliggande entreprenörer skall hållas 
solidariskt ansvariga, utan att det 
påverkar tillämpningen av nationella 
bestämmelser om regressrätt.

Or. en

Motivering

Att blanda ihop tjänsteförhållanden mellan företagen (som omfattas av civil- eller 
handelsrätten) och anställningsförhållanden inom ett företag mellan arbetsgivaren och de 
anställda (som omfattas av arbetsrätten) är inte en bra grund för att utvidga 
huvudentreprenörens ansvar till att även gälla underentreprenörer. Ingen juridisk person kan 
i praktiken vara ansvarig för en annan. Det verkliga problemet med kedjan av 
underleverantörer bör lösas genom inspektioner. 

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Överträdelsen fortsätter eller upprepas 
efter det att behöriga nationella 
myndigheter eller domstolar inom en 
period på två år i två tidigare fall har 
kunnat konstatera att arbetsgivaren 
överträtt artikel 3.

a) Överträdelsen fortsätter eller upprepas 
efter det att behöriga nationella 
myndigheter eller domstolar antagit två 
separata slutliga beslut där arbetsgivaren 
konstaterats vara ansvarig för 
överträdelse av artikel 3, och dessa beslut 
gäller händelser som inträffat inom en 
period på två år.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Överträdelsen gäller ett betydande antal 
olagligt anställda tredjelandsmedborgare.
Detta skall vara fallet vid olaglig 
anställning av åtminstone fyra 
tredjelandsmedborgare.

b) Överträdelsen gäller ett betydande antal 
olagligt anställda tredjelandsmedborgare.
Detta skall vara fallet vid olaglig 
anställning av åtminstone fyra 
tredjelandsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna skall sörja för att 
medhjälp eller anstiftan till de handlingar 
som avses i artikel 1 utgör brott.

2. Medlemsstaterna skall sörja för att 
medhjälp, medverkan eller anstiftan till 
eller hemlighållande av de handlingar som 
avses i artikel 1 utgör brott. 

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fråntagande av rätt till offentliga 
förmåner eller stöd,

a) fråntagande av rätt till offentliga 
förmåner, stöd eller bidrag, inklusive 
EU-bidrag som förvaltas av 
medlemsstaterna,

Or. en
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller de brott som omfattas 
av artikel 10.1 d ska medlemsstaterna 
enligt villkoren i artiklarna 4–15 i 
direktiv 2004/81/EG bevilja 
tredjelandsmedborgare som har utsatts 
för människohandel, och som samarbetar 
i de rättsliga förfarandena mot 
arbetsgivaren, tillfälliga uppehållstillstånd 
som är knutna till de relevanta nationella 
förfarandenas varaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall se till att minst 
10 % av de företag som har sitt säte på 
deras territorium varje år inspekteras för 
kontroll av huruvida de anställer
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
EU.

1. Medlemsstaterna skall se till att det görs 
effektiva och lämpliga inspektioner på 
deras territorium för kontroll av huruvida 
det finns anställda tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i EU.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Urvalet av de företag som skall 
inspekteras skall göras på grundval av en 

2. Medlemsstaterna ska på grundval av 
riskbedömningar regelbundet kartlägga 
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riskbedömning som skall utföras av de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna; hänsyn skall därvid tas 
till faktorer såsom den sektor inom vilken 
ett företag är verksamt och tidigare 
förekomst av överträdelser.

inom vilka sektorer på deras territorium 
det är vanligt med anställning av 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
i EU. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
de sektorer som de har identifierat vid 
riskbedömningarna.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör bedöma hur vanligt det är med anställning av illegala invandrare i 
olika sektorer. På så vis kan man inrikta inspektionerna mot de sektorer där risken är högre, 
och därmed minska andelen företag som ska inspekteras. Detta kan bidra till sänkta 
kostnader för de genomförandeåtgärder som föreskrivs i direktivet.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Inom varje enskild sektor som 
identifierats enligt punkt 2 ska 
medlemsstaterna, om inte annat följer av 
punkt 2b, se till att minst 5 procent av 
arbetsplatserna inspekteras varje år för att 
kontrollera om det bland de anställda 
finns tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt i EU.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör bedöma hur vanligt det är med anställning av illegala invandrare i 
olika sektorer. På så vis kan man inrikta inspektionerna mot de sektorer där risken är högre, 
och därmed minska andelen företag som ska inspekteras. Detta kan bidra till sänkta 
kostnader för de genomförandeåtgärder som avses i direktivet.



PE404.765v01-00 22/23 PA\718452SV.doc

SV

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska uppnå den nivå 
på 5 procent som anges i 2a senast ...* 
_________________
* Tre år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. När det gäller utstationerade 
arbetstagare som är 
tredjelandsmedborgare får 
medlemsstaterna vid sina inspektioner 
utnyttja det samarbete och 
informationsutbyte som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster, för att 
kontrollera att den berörda 
tredjelandsmedborgaren är lagligen 
anställd i den utsändande medlemsstaten.
_______________________

EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [tre år efter den dag som avses i 
artikel 17] och vart tredje år därefter skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna uppgifter om genomförandet av 
detta direktiv i form av en rapport som 
skall omfatta siffror och resultat från de 
inspektioner som utförts enligt artikel 15
samt noggranna uppgifter om de åtgärder 
som vidtagits enligt artikel 8.

Senast [tre år efter den dag som avses i 
artikel 17] och vart tredje år därefter skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna uppgifter om genomförandet av 
detta direktiv i form av en rapport som 
skall omfatta de sektorer som fastställts 
enligt artikel 15.2, siffror och resultat från 
de inspektioner som utförts enligt 
artikel 15.3 samt noggranna uppgifter om 
de åtgärder som vidtagits enligt artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen skall på grundval av dessa 
rapporter överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen skall på grundval av dessa 
rapporter, inom tolv månader efter det att 
den mottagit medlemsstaternas rapporter,
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
får åtföljas av förslag till ändring av detta 
direktiv.

Or. en
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