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Ændringsforslag 78
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Forskernes indrejse bør lettes ved hjælp 
af en indrejseprocedure, som er uafhængig 
af retsforholdet mellem forskeren og den 
forskningsorganisation, der er vært, og ved, 
at der ikke længere kræves en 
arbejdstilladelse ud over 
opholdstilladelsen eller langtidsvisummet. 
Denne procedure bør hvile på samarbejdet 
mellem forskningsorganisationerne og 
medlemsstaternes 
indvandringsmyndigheder. 
Forskningsorganisationerne bør tildeles en 
central rolle i indrejseproceduren med 
henblik på at lette og fremskynde 
tredjelandsforskernes indrejse og ophold i 
Unionen, samtidig med at 
medlemsstaternes udlændingepolitiske 
prærogativer bevares. De 
forskningsorganisationer, som på forhånd 
er godkendt af medlemsstaterne, bør kunne 
indgå en værtsaftale med en 
tredjelandsstatsborger med henblik på 
gennemførelsen af et forskningsprojekt. 
Medlemsstaterne bør udstede en tilladelse 
på grundlag af værtsaftalen, hvis indrejse-
og opholdsbetingelserne er opfyldt.

(9) Forskernes indrejse bør lettes ved hjælp 
af en indrejseprocedure, som er uafhængig 
af retsforholdet mellem forskeren og den 
forskningsorganisation, der er vært, og ved, 
at der ikke længere kræves en 
arbejdstilladelse ud over 
opholdstilladelsen eller langtidsvisummet. 
Denne procedure bør hvile på samarbejdet 
mellem forskningsorganisationerne og 
medlemsstaternes 
indvandringsmyndigheder. 
Forskningsorganisationerne bør tildeles en 
central rolle i indrejseproceduren med 
henblik på at lette og fremskynde 
tredjelandsforskernes indrejse og ophold i 
Unionen, samtidig med at 
medlemsstaternes udlændingepolitiske 
prærogativer bevares. De 
forskningsorganisationer, som på forhånd 
er godkendt af medlemsstaterne, bør kunne 
indgå en værtsaftale, og i påkommende 
tilfælde en ansættelseskontrakt, med en 
tredjelandsstatsborger med henblik på 
gennemførelsen af et forskningsprojekt. 
Medlemsstaterne bør udstede en tilladelse 
på grundlag af værtsaftalen, hvis indrejse-
og opholdsbetingelserne er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 79
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at gøre Unionen mere 
tiltrækkende for forskere fra tredjelande 
bør forskeres familiemedlemmer som 
defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 
22. september 2003 om ret til 
familiesammenføring have ret til indrejse 
sammen med dem. De bør omfattes af 
bestemmelserne om mobilitet inden for 
Unionen, og de bør også have adgang til 
arbejdsmarkedet.

(11) For at gøre Unionen mere 
tiltrækkende for forskere og studerende fra 
tredjelande bør forskeres og studerendes
familiemedlemmer som defineret i Rådets 
direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 
om ret til familiesammenføring have ret til 
indrejse sammen med dem. De bør 
omfattes af bestemmelserne om mobilitet 
inden for Unionen, og de bør også have 
adgang til arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 80
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at gøre Unionen mere 
tiltrækkende for forskere fra tredjelande 
bør forskeres familiemedlemmer som 
defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 
22. september 2003 om ret til 
familiesammenføring have ret til indrejse 
sammen med dem. De bør omfattes af 
bestemmelserne om mobilitet inden for 
Unionen, og de bør også have adgang til 
arbejdsmarkedet.

(11) For at gøre Unionen mere 
tiltrækkende for forskere fra tredjelande 
bør forskeres familiemedlemmer som 
defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 
22. september 2003 om ret til 
familiesammenføring have ret til indrejse 
sammen med dem. De bør omfattes af 
bestemmelserne om mobilitet inden for 
Unionen, og de bør også have adgang til 
arbejdsmarkedet. Derudover bør 
medlemsstaterne overveje at oprette 
informationscentre i tredjelandene samt 
på deres eget område, hvor forskere, 
studerende, praktikanter og au pairer har 
uhindret adgang til alle oplysninger 
vedrørende deres rettigheder i forbindelse 
med adgangen til arbejdsmarkedet, social 
sikring og opholdstilladelser. 

Or. en
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Ændringsforslag 81
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Når det er relevant, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at behandle 
ph.d.-studerende som forskere.

(12) Når det er relevant, bør 
medlemsstaterne behandle ph.d.-
studerende som forskere og elever på 
gymnasiale erhvervsuddannelser som 
studerende.

Or. en

Ændringsforslag 82
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Når det er relevant, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at behandle 
ph.d.-studerende som forskere.

(12) Når det er relevant, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at behandle 
ph.d.-studerende som forskere, men 
medlemsstaterne kan også opfatte andre 
uddannelsesniveauer eller praktisk 
erfaring som værende passende til de 
specifikke forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 83
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne kan kræve, at (25) Medlemsstaterne kan kræve, at 
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ansøgerne betaler gebyr for behandling af 
ansøgninger om tilladelser. Gebyret bør stå 
i rimeligt forhold til formålet med 
opholdet.

ansøgerne betaler gebyr for behandling af 
ansøgninger om tilladelser. Gebyret bør stå 
i rimeligt forhold til formålet med opholdet
for at understrege den positive indstilling 
og undgå afskrækkende virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 84
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Indrejse kan nægtes i behørigt 
begrundede tilfælde. Især kan indrejse 
nægtes, hvis en medlemsstat på baggrund 
af en vurdering baseret på de faktiske
omstændigheder i en konkret sag mener, at 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
udgør en potentiel trussel mod den 
offentlige orden eller sikkerhed eller 
folkesundheden.

(28) Indrejse kan nægtes i behørigt 
begrundede tilfælde. Især kan indrejse 
nægtes, hvis en medlemsstat på baggrund 
af en vurdering baseret på de faktiske
omstændigheder i en konkret sag mener, at 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
udgør en potentiel trussel mod den 
offentlige orden eller sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 85
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) De nationale myndigheder bør 
underrette tredjelandsstatsborgere, som i 
henhold til dette direktiv indgiver en 
ansøgning om indrejsetilladelse til 
medlemsstaterne, når ansøgningen er 
færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, 
hurtigst muligt og inden for 60 dage eller 

(30) De nationale myndigheder bør 
underrette tredjelandsstatsborgere, som i 
henhold til dette direktiv indgiver en 
ansøgning om indrejsetilladelse til 
medlemsstaterne, når ansøgningen er 
færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, 
hurtigst muligt og inden for 90 dage eller 
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hurtigst muligt og inden for 30 dage, hvis 
der er tale om forskere og studerende, som 
deltager i et EU-program, der omfatter 
mobilitetsforanstaltninger, regnet fra 
ansøgningstidspunktet.

hurtigst muligt og inden for 45 dage, hvis 
der er tale om forskere og studerende, som 
deltager i et EU-program, der omfatter 
mobilitetsforanstaltninger, regnet fra 
ansøgningstidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 86
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Mobiliteten inden for Unionen 
for forskere, studerende og lønnede 
praktikanter fra tredjelande bør fremmes. 
Hvad forskere angår, bør dette direktiv 
forbedre reglerne for, hvor længe den 
tilladelse, som den første medlemsstat har 
udstedt, bør gælde ved ophold i en anden 
medlemsstat, uden at der kræves en ny 
værtsaftale. Situationen for studerende og 
for lønnede praktikanter, som er en ny 
gruppe, bør forbedres, således at de kan 
opholde sig i en anden medlemsstat i 
perioder på mellem tre og seks måneder, 
forudsat at de opfylder de generelle 
betingelser i dette direktiv. For praktikanter 
fra tredjelande, der kommer til Unionen 
som virksomhedsinternt udstationerede, 
bør særlige bestemmelser for mobilitet 
inden for Unionen, som udformes i 
henhold til karakteren af deres 
udstationering, finde anvendelse i henhold 
til [direktiv 2013/xx/EU om 
virksomhedsintern udstationering].

(31) Mobiliteten inden for Unionen 
for forskere, studerende og lønnede og 
ulønnede praktikanter fra tredjelande bør 
fremmes. Hvad forskere angår, bør dette 
direktiv forbedre reglerne for, hvor længe 
den tilladelse, som den første medlemsstat 
har udstedt, bør gælde ved ophold i en 
anden medlemsstat, uden at der kræves en 
ny værtsaftale. Situationen for studerende 
og for lønnede praktikanter, som er en ny 
gruppe, bør forbedres, således at de kan 
opholde sig i en anden medlemsstat i 
perioder på mellem tre og seks måneder, 
forudsat at de opfylder de generelle 
betingelser i dette direktiv. For praktikanter 
fra tredjelande, der kommer til Unionen 
som virksomhedsinternt udstationerede, 
bør særlige bestemmelser for mobilitet 
inden for Unionen, som udformes i 
henhold til karakteren af deres 
udstationering, finde anvendelse i henhold 
til [direktiv 2013/xx/EU om 
virksomhedsintern udstationering].

Or. en

Ændringsforslag 87
Nadja Hirsch
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Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at give studerende fra 
tredjelande bedre mulighed for selv at 
dække en del af deres studieudgifter, bør 
de have bedre adgang til arbejdsmarkedet 
på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, 
dvs. have ret til at arbejde mindst 20 timer 
om ugen. Det bør være en hovedregel, at 
studerende har adgang til arbejdsmarkedet.
I særlige tilfælde bør medlemsstaterne 
dog kunne tage situationen på deres 
nationale arbejdsmarked i betragtning, 
uden at dette dog risikerer helt at 
tilsidesætte retten til at arbejde.

(33) For at give studerende fra 
tredjelande bedre mulighed for selv at 
dække en del af deres studieudgifter, bør 
de have bedre adgang til arbejdsmarkedet 
på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, 
dvs. have ret til at arbejde mindst 20 timer 
om ugen. Det bør være en hovedregel, at 
studerende har adgang til arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at give studerende fra 
tredjelande bedre mulighed for selv at 
dække en del af deres studieudgifter, bør 
de have bedre adgang til arbejdsmarkedet 
på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, 
dvs. have ret til at arbejde mindst 20 timer 
om ugen. Det bør være en hovedregel, at 
studerende har adgang til arbejdsmarkedet. 
I særlige tilfælde bør medlemsstaterne dog 
kunne tage situationen på deres nationale 
arbejdsmarked i betragtning, uden at dette 
dog risikerer helt at tilsidesætte retten til at 
arbejde.

(33) For at give studerende fra 
tredjelande bedre mulighed for selv at 
dække en del af deres studieudgifter, bør 
de have bedre adgang til arbejdsmarkedet 
på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, 
dvs. have ret til at arbejde mindst 10 timer 
om ugen. Det bør være en hovedregel, at 
studerende har adgang til arbejdsmarkedet. 
I særlige tilfælde bør medlemsstaterne dog 
kunne tage situationen på deres nationale 
arbejdsmarked i betragtning, uden at dette 
dog risikerer helt at tilsidesætte retten til at 
arbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Som led i indsatsen for at sikre en 
dygtig arbejdsstyrke, der kan dække 
fremtidens behov, bør medlemsstaterne 
give studerende, der afslutter deres 
uddannelse i Unionen, ret til at blive på 
deres område med henblik på at søge 
arbejde eller etablere en virksomhed i 12
måneder efter den oprindelige tilladelses 
udløb. Dette bør også gælde forskere efter 
afslutning af deres forskningsprojekt som 
beskrevet i værtsaftalen. Dette bør ikke 
automatisk give ret til adgang til 
arbejdsmarkedet eller til at etablere en 
virksomhed. De kan blive pålagt at 
fremlægge dokumentation i henhold til 
artikel 24.

(34) Som led i indsatsen for at sikre en 
dygtig arbejdsstyrke, der kan dække 
fremtidens behov, bør medlemsstaterne 
give studerende, der afslutter deres 
uddannelse i Unionen, ret til at blive på 
deres område med henblik på at søge 
arbejde eller etablere en virksomhed i
mindst 18 måneder efter den oprindelige 
tilladelses udløb. Dette bør også gælde 
forskere efter afslutning af deres 
forskningsprojekt som beskrevet i 
værtsaftalen. Dette bør ikke automatisk 
give ret til adgang til arbejdsmarkedet eller 
til at etablere en virksomhed. De kan blive 
pålagt at fremlægge dokumentation i 
henhold til artikel 24.

Or. en

Ændringsforslag 90
Emer Costello

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Som led i indsatsen for at sikre en 
dygtig arbejdsstyrke, der kan dække 
fremtidens behov, bør medlemsstaterne 
give studerende, der afslutter deres 
uddannelse i Unionen, ret til at blive på 
deres område med henblik på at søge 
arbejde eller etablere en virksomhed i 12 
måneder efter den oprindelige tilladelses 
udløb. Dette bør også gælde forskere efter 

(34) For at gøre medlemsstaterne mere 
tiltrækkende som studiedestinationer og 
som led i indsatsen for at sikre en dygtig 
arbejdsstyrke, der kan dække fremtidens 
behov, bør medlemsstaterne give 
studerende, der afslutter deres uddannelse i 
Unionen, ret til at blive på deres område 
med henblik på at søge arbejde eller 
etablere en virksomhed i 12 måneder efter 
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afslutning af deres forskningsprojekt som 
beskrevet i værtsaftalen. Dette bør ikke 
automatisk give ret til adgang til 
arbejdsmarkedet eller til at etablere en 
virksomhed. De kan blive pålagt at 
fremlægge dokumentation i henhold til 
artikel 24.

den oprindelige tilladelses udløb. Dette bør 
også gælde forskere efter afslutning af 
deres forskningsprojekt som beskrevet i 
værtsaftalen. Dette bør ikke automatisk 
give ret til adgang til arbejdsmarkedet eller 
til at etablere en virksomhed. De kan blive 
pålagt at fremlægge dokumentation i 
henhold til artikel 24.

Or. en

Ændringsforslag 91
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Dette direktivs bestemmelser berører 
ikke medlemsstaternes kompetence til at 
regulere antallet af 
tredjelandsstatsborgere, der kan få 
indrejsetilladelse med henblik på arbejde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 92
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at gøre Unionen mere 
tiltrækkende for forskere, studerende, 
elever, praktikanter, volontører og au pairer 
fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem 
en fair behandling i overensstemmelse med 
traktatens artikel 79. Disse grupper har på 
visse områder ret til samme behandling 
som værtsmedlemsstatens statsborgere i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

(36) For at gøre Unionen mere 
tiltrækkende for forskere, studerende, 
elever, praktikanter, volontører og au pairer 
fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem 
en fair behandling i overensstemmelse med 
traktatens artikel 79. Nogle af disse 
grupper har på visse områder ret til samme 
behandling som værtsmedlemsstatens 
statsborgere i henhold til Europa-
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direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 
om én enkelt ansøgningsprocedure for en 
kombineret tilladelse til 
tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og 
arbejde på en medlemsstats område og om 
et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere 
fra tredjelande, der har lovligt ophold i en 
medlemsstat. Den gunstigere ret til samme 
behandling som værtsmedlemsstatens 
egne statsborgere med hensyn til sociale 
sikringsgrene som defineret i forordning 
(EF) nr. 883/2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger bør, ud over de 
rettigheder, der gives i henhold til direktiv 
2011/98/EU, fastholdes for forskere fra 
tredjelande. I henhold til sidstnævnte 
direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse 
retten til ligebehandling med hensyn til de 
sociale sikringsgrene, herunder 
familieydelser, og denne mulighed for 
begrænsning kunne berøre forskere. 
Uanset om EU-retten eller 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning 
giver skoleelever, volontører, ulønnede 
praktikanter og au pairer fra tredjelande 
adgang til arbejdsmarkedet, bør de desuden 
have ret til samme behandling som 
værtsmedlemsstatens egne statsborgere 
med hensyn til adgang til varer og 
tjenesteydelser og levering af varer og 
tjenesteydelser, der stilles til rådighed for 
offentligheden.

Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/98/EU af 13. december 2011 om én 
enkelt ansøgningsprocedure for en 
kombineret tilladelse til 
tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og 
arbejde på en medlemsstats område og om 
et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere 
fra tredjelande, der har lovligt ophold i en 
medlemsstat. I henhold til direktiv 
2011/98/EU kan medlemsstaten i dag 
begrænse retten til ligebehandling med 
hensyn til de sociale sikringsgrene, 
herunder familieydelser, og denne 
mulighed for begrænsning bør også gælde
forskere. Uanset om EU-retten eller 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning 
giver skoleelever, volontører, ulønnede 
praktikanter og au pairer fra tredjelande 
adgang til arbejdsmarkedet, bør de desuden 
have ret til samme behandling som 
værtsmedlemsstatens egne statsborgere 
med hensyn til adgang til varer og 
tjenesteydelser og levering af varer og 
tjenesteydelser, der stilles til rådighed for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 93
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at gøre Unionen mere 
tiltrækkende for forskere, studerende, 

(36) For at gøre Unionen mere 
tiltrækkende for forskere, studerende, 
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elever, praktikanter, volontører og au pairer 
fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem 
en fair behandling i overensstemmelse med 
traktatens artikel 79. Disse grupper har på 
visse områder ret til samme behandling 
som værtsmedlemsstatens statsborgere i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 
om én enkelt ansøgningsprocedure for en 
kombineret tilladelse til 
tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og 
arbejde på en medlemsstats område og om 
et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere 
fra tredjelande, der har lovligt ophold i en 
medlemsstat. Den gunstigere ret til samme 
behandling som værtsmedlemsstatens egne 
statsborgere med hensyn til sociale 
sikringsgrene som defineret i forordning
(EF) nr. 883/2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger bør, ud over de 
rettigheder, der gives i henhold til direktiv 
2011/98/EU, fastholdes for forskere fra 
tredjelande. I henhold til sidstnævnte 
direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse 
retten til ligebehandling med hensyn til de 
sociale sikringsgrene, herunder 
familieydelser, og denne mulighed for 
begrænsning kunne berøre forskere. Uanset 
om EU-retten eller værtsmedlemsstatens 
nationale lovgivning giver skoleelever, 
volontører, ulønnede praktikanter og au 
pairer fra tredjelande adgang til 
arbejdsmarkedet, bør de desuden have ret 
til samme behandling som 
værtsmedlemsstatens egne statsborgere 
med hensyn til adgang til varer og 
tjenesteydelser og levering af varer og 
tjenesteydelser, der stilles til rådighed for 
offentligheden.

elever, praktikanter, volontører og au pairer 
fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem 
en fair behandling i overensstemmelse med 
traktatens artikel 79. Disse grupper har på 
visse områder ret til samme behandling 
som værtsmedlemsstatens statsborgere i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 
om én enkelt ansøgningsprocedure for en 
kombineret tilladelse til 
tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og 
arbejde på en medlemsstats område og om 
et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere 
fra tredjelande, der har lovligt ophold i en 
medlemsstat. Den gunstigere ret til samme 
behandling som værtsmedlemsstatens egne 
statsborgere med hensyn til sociale 
sikringsgrene som defineret i forordning
(EF) nr. 883/2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger bør, ud over de 
rettigheder, der gives i henhold til direktiv 
2011/98/EU, fastholdes for forskere fra 
tredjelande. I henhold til sidstnævnte 
direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse 
retten til ligebehandling med hensyn til de 
sociale sikringsgrene, herunder 
familieydelser, og denne mulighed for 
begrænsning kunne berøre forskere. Også 
andre grupper, der er omfattet af 
direktivet, bør have ret til samme 
behandling som værtsmedlemsstatens 
egne statsborgere med hensyn til adgang 
til sociale ydelser. Uanset om EU-retten 
eller værtsmedlemsstatens nationale 
lovgivning giver skoleelever, volontører, 
ulønnede praktikanter og au pairer fra 
tredjelande adgang til arbejdsmarkedet, bør 
de desuden have ret til samme behandling 
som værtsmedlemsstatens egne 
statsborgere med hensyn til adgang til 
varer og tjenesteydelser og levering af 
varer og tjenesteydelser, der stilles til 
rådighed for offentligheden.

Or. en
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Ændringsforslag 94
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "ulønnet praktikant": en 
tredjelandsstatsborger, der har fået 
tilladelse til indrejse på en medlemsstats 
område med henblik på et ulønnet 
praktikophold i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale 
lovgivning

e) "ulønnet praktikant": en 
tredjelandsstatsborger, der har fået 
tilladelse til indrejse på en medlemsstats 
område med henblik på et ulønnet 
praktikophold som led i vedkommendes 
uddannelse i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 95
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "lønnet praktikant": en 
tredjelandsstatsborger, der har fået 
tilladelse til indrejse på en medlemsstats 
område med henblik på et praktikophold, 
hvor vedkommende modtager løn for sit 
arbejde i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale 
lovgivning

f) "lønnet praktikant": en 
tredjelandsstatsborger, der har fået 
tilladelse til indrejse på en medlemsstats 
område med henblik på et praktikophold, 
hvor vedkommende modtager løn for sit 
arbejde i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale 
lovgivning og/eller de i medlemsstaten 
gældende kollektive aftaler

Or. en

Ændringsforslag 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) volontør: en tredjelandsstatsborger, der 
har fået tilladelse til indrejse på en 
medlemsstats område med henblik på at 
deltage i et anerkendt volontørprogram

g) volontør: en tredjelandsstatsborger, der 
har fået tilladelse til indrejse på en 
medlemsstats område med henblik på at 
deltage i et anerkendt volontørprogram, og 
som udfører aktiviteter, som en person 
påtager sig frivilligt efter eget valg og med 
egen motivation og uden tanke for 
økonomisk vinding, og hvis primære 
formål ikke er profitorienteret, og som er 
til gavn for frivillige, personer, som nyder 
godt af en frivillig forenings tjenester, 
lokale fællesskaber og samfundet som 
helhed

Or. en

Ændringsforslag 97
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "au pair": en tredjelandsstatsborger, som
midlertidigt får kost og logi hos en familie
på en medlemsstats område mod udførelse 
af lettere husligt arbejde og børnepasning 
med henblik på at forbedre sine 
sprogkundskaber og sit kendskab til 
værtslandet

i) "au pair": en ung tredjelandsstatsborger, 
som i en fast periode får kost og logi hos 
en værtsfamilie på en medlemsstats 
område mod udførelse af lettere husligt 
arbejde og/eller børnepasning med henblik 
på at forbedre sine sprogkundskaber og sit 
kendskab til værtslandet

Or. en

Ændringsforslag 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 3 –– litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "au pair": en tredjelandsstatsborger, som 
midlertidigt får kost og logi hos en familie 
på en medlemsstats område mod udførelse 
af lettere husligt arbejde og børnepasning 
med henblik på at forbedre sine 
sprogkundskaber og sit kendskab til 
værtslandet

i) "au pair": en tredjelandsstatsborger, som 
midlertidigt får kost og logi hos en familie 
på en medlemsstats område mod udførelse 
af lettere husligt arbejde og/eller
børnepasning med henblik på at forbedre 
sine sprogkundskaber og sit kendskab til 
værtslandet

Or. en

Ændringsforslag 99
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "forskningsorganisation": enhver 
offentlig eller privat organisation, som 
udfører forskning, og som er godkendt af 
en medlemsstat med henblik på dette 
direktiv i overensstemmelse med 
medlemsstatens lovgivning eller 
administrative praksis

k) "forskningsorganisation": enhver 
offentlig eller privat organisation og 
virksomhed, som udfører forskning, og 
som er godkendt af en medlemsstat med 
henblik på dette direktiv i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
lovgivning eller administrative praksis

Or. en

Ændringsforslag 100
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "løn": betaling, uanset form, der 
modtages som vederlag for udført arbejde, 
og som i henhold til national lovgivning

m) "løn": betaling, uanset form, der 
modtages som vederlag for udført arbejde, 
og som i henhold til national lovgivning
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eller gældende praksis betragtes som en 
grundlæggende del af et ansættelsesforhold

og/eller gældende kollektive aftaler
betragtes som en grundlæggende del af et 
ansættelsesforhold

Or. en

Ændringsforslag 101
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bilaterale eller multilaterale aftaler, som 
er indgået mellem en eller flere 
medlemsstater og et eller flere tredjelande.

b) bilaterale eller multilaterale aftaler 
mellem en eller flere medlemsstater og et 
eller flere tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 102
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at vedtage 
eller bibeholde gunstigere bestemmelser 
for de personer, det finder anvendelse på, 
hvad angår artikel 21, 22, 23, 24, 25 og 29 
og især i forbindelse med 
mobilitetspartnerskaber.

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at vedtage 
eller bibeholde gunstigere bestemmelser 
for de personer, det finder anvendelse på.

Or. en

Ændringsforslag 103
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at vedtage 
eller bibeholde gunstigere bestemmelser 
for de personer, det finder anvendelse på, 
hvad angår artikel 21, 22, 23, 24, 25 og 29 
og især i forbindelse med 
mobilitetspartnerskaber.

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at vedtage 
eller bibeholde gunstigere bestemmelser 
for de personer, det finder anvendelse på.

Or. en

Ændringsforslag 104
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den pågældende skal have en 
sygeforsikring, der omfatter alle de risici, 
som medlemsstatens egne statsborgere 
normalt er dækket mod

c) den pågældende skal have en 
sygeforsikring, der omfatter de risici, som 
medlemsstatens egne statsborgere normalt 
er dækket mod

Or. en

Ændringsforslag 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremlægge det af medlemsstaten 
krævede bevis for, at vedkommende under 
sit ophold råder over tilstrækkelige midler 
til at dække sine udgifter til underhold, 

f) fremlægge det af medlemsstaten 
krævede bevis for, at vedkommende under 
sit ophold råder over tilstrækkelige midler 
til at dække sine udgifter til underhold, 
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praktik og hjemrejse, dog med forbehold 
for en individuel vurdering af det enkelte 
tilfælde.

praktik og hjemrejse, dog med forbehold 
for en individuel vurdering af det enkelte 
tilfælde. Det er ikke nødvendigt at 
fremlægge et sådant bevis, hvis 
tredjelandsstatsborgeren modtager et 
stipendium, har modtaget et sponsorat fra 
en værtsfamilie, et fast tilbud om arbejde 
eller et tilbud fra en 
elevudvekslingsorganisation eller en 
organisation, som tilbyder volontører. 

Or. en

Ændringsforslag 106
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremlægge en værtsaftale indgået med 
en forskningsorganisation, jf. artikel 9, 
stk. 1, og artikel 9, stk. 2,

a) fremlægge en værtsaftale indgået med 
en forskningsorganisation, jf. artikel 9, 
stk. 1, og artikel 9, stk. 2, og en 
ansættelseskontrakt, når der i henhold til 
national lovgivning eksisterer et 
ansættelsesforhold, eller et bevis for det 
modtagne stipendium, 

Or. en

Ændringsforslag 107
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En medlemsstat kan i overensstemmelse 
med national lovgivning acceptere en 
ansøgning, der indgives, når den berørte 
tredjelandsstatsborger allerede befinder sig 

5. En medlemsstat skal i overensstemmelse 
med national lovgivning behandle en 
ansøgning, der indgives, når den berørte 
tredjelandsstatsborger allerede befinder sig 
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på dens område. på dens område.

Or. en

Ændringsforslag 108
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne bestemmer, om 
ansøgninger om tilladelser skal indgives af 
forskeren eller af den berørte 
forskningsorganisation.

6. Medlemsstaterne bestemmer, om 
ansøgninger om tilladelser skal indgives af 
forskeren og af den berørte 
forskningsorganisation.

Or. en

Ændringsforslag 109
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En medlemsstat kan blandt andet nægte 
at forlænge eller beslutte at inddrage 
godkendelsen af en forskningsorganisation, 
hvis denne ikke længere opfylder 
betingelserne i stk. 2, 3 og 4, eller hvis 
godkendelsen er opnået gennem svig, eller 
hvis en forskningsorganisation har indgået 
en værtsaftale med en 
tredjelandsstatsborger ved svig eller
uagtsom adfærd. Såfremt den pågældende 
medlemsstat ikke giver eller inddrager 
godkendelsen, kan den berørte organisation 
forbydes at ansøge om ny godkendelse i 
indtil fem år efter offentliggørelsen af 
afgørelsen om inddragelse eller nægtet 
forlængelse.

6. En medlemsstat kan blandt andet nægte 
at forlænge eller beslutte at inddrage 
godkendelsen af en forskningsorganisation, 
hvis denne ikke længere opfylder 
betingelserne i stk. 2, 3 og 4, eller hvis 
godkendelsen er opnået gennem svig, eller 
hvis en forskningsorganisation har indgået 
en værtsaftale med en 
tredjelandsstatsborger ved svig eller med 
forsæt. Såfremt den pågældende 
medlemsstat ikke giver eller inddrager 
godkendelsen, kan den berørte organisation 
forbydes at ansøge om ny godkendelse i 
indtil fem år efter offentliggørelsen af 
afgørelsen om inddragelse eller nægtet 
forlængelse.
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Or. en

Ændringsforslag 110
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysninger om retsforholdet mellem 
forskningsorganisationen og forskeren

e) oplysninger om retsforholdet eller 
ansættelsesforholdet mellem 
forskningsorganisationen og forskeren

Or. en

Ændringsforslag 111
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have indgået en uddannelsesaftale, som 
om nødvendigt er godkendt af den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat i overensstemmelse med 
national lovgivning eller administrativ 
praksis, med henblik på et praktikophold i 
en virksomhed i den private eller den 
offentlige sektor eller et offentligt eller 
privat lærested, som er anerkendt eller 
finansieret af en medlemsstat i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller administrativ praksis

a) have indgået en uddannelsesaftale som 
led i vedkommendes uddannelse, som om
nødvendigt er godkendt af den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat 
i overensstemmelse med national 
lovgivning eller administrativ praksis, med 
henblik på et praktikophold i en 
virksomhed i den private eller den 
offentlige sektor eller et offentligt eller 
privat lærested, som er anerkendt eller 
finansieret af en medlemsstat i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller administrativ praksis

Or. en

Ændringsforslag 112
Nadja Hirsch
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis medlemsstaten kræver det, 
fremlægge bevis for, at vedkommende 
allerede har en relevant uddannelse eller 
relevante kvalifikationer eller relevant 
erhvervserfaring, der betyder, at den 
pågældende kan få gavn af 
praktikopholdet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis medlemsstaten kræver det, 
fremlægge bevis for, at vedkommende 
allerede har en relevant uddannelse eller 
relevante kvalifikationer eller relevant 
erhvervserfaring, der betyder, at den 
pågældende kan få gavn af 
praktikopholdet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 114
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis medlemsstaten kræver det, (b) fremlægge bevis for, at praktikopholdet 
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fremlægge bevis for, at vedkommende 
allerede har en relevant uddannelse eller 
relevante kvalifikationer eller relevant 
erhvervserfaring, der betyder, at den 
pågældende kan få gavn af 
praktikopholdet

er en del af vedkommendes uddannelse på 
en uddannelsesinstitution i den 
pågældendes hjemland

Or. en

Ændringsforslag 115
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) hvis medlemsstaten kræver det, 
modtage en indføring i sproget for at opnå 
de sprogkundskaber, der er nødvendige 
for at gennemføre praktikopholdet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Den aftale, der er omhandlet i litra a), skal 
beskrive praktikforløbet, dets varighed, 
tilsynet med praktikantens gennemførelse 
af forløbet, den pågældendes arbejdstider, 
retsforholdet mellem praktikanten og 
værtsorganisationen, og, såfremt 
praktikanten aflønnes, den løn, som 
vedkommende modtager.

Den aftale, der er omhandlet i litra a), skal 
beskrive praktikforløbet, dets varighed, 
tilsynet med praktikantens gennemførelse 
af forløbet, den pågældendes arbejdstider, 
retsforholdet mellem praktikanten og 
værtsorganisationen, og, såfremt 
praktikanten aflønnes, den løn, som 
vedkommende modtager, samt 
ansættelseskontrakten.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kræve, at 
værtsorganisationen erklærer, at 
tredjelandsstatsborgeren ikke udfylder en 
stilling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 118
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kræve, at 
værtsorganisationen erklærer, at
tredjelandsstatsborgeren ikke udfylder en 
stilling.

2. Medlemsstaterne kan tage hensyn til det 
egentlige behov for arbejdskraft og 
overveje, hvorvidt tredjelandsstatsborgeren 
udfylder en stilling, eller om der er 
tilstrækkeligt med praktikpladser til 
medlemsstaternes egne statsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 119
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) og, hvis værtsmedlemsstaten specifikt udgår



PE519.478v01-00 24/41 AM\1002688DA.doc

DA

kræver det, modtage en indføring i denne 
medlemsstats sprog, historie og politiske 
og sociale strukturer.

Or. en

Ændringsforslag 120
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) og, hvis værtsmedlemsstaten specifikt 
kræver det, modtage en indføring i denne 
medlemsstats sprog, historie og politiske 
og sociale strukturer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 121
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan tage hensyn til, om 
der rent faktisk er tale om 
volontørarbejde, eller om det påvirker 
arbejdsmarkederne negativt.

Or. en

Ændringsforslag 122
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være mindst 17 år, men ikke over 30 år, 
eller i individuelt begrundede tilfælde over 
30 år

a) være mindst 18 år, men ikke over 30 år, 
eller i individuelt begrundede tilfælde over 
30 år, og ikke være beslægtet med 
værtsfamilien

Or. en

Ændringsforslag 123
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være mindst 17 år, men ikke over 30 år, 
eller i individuelt begrundede tilfælde over 
30 år

a) være mindst 17 år, men ikke over 35 år

Or. en

Ændringsforslag 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være mindst 17 år, men ikke over 30 år, 
eller i individuelt begrundede tilfælde over 
30 år

a) være mindst 17 år

Or. en

Ændringsforslag 125
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremlægge bevis for, at værtsfamilien 
påtager sig det fulde ansvar for 
vedkommende under hele opholdet på den 
pågældende medlemsstats område, især 
hvad angår kost og logi, sygesikring, 
moderskab eller ulykkestilfælde

b) fremlægge bevis for, at værtsfamilien 
påtager sig det fulde ansvar for 
vedkommende under hele opholdet på den 
pågældende medlemsstats område, især 
hvad angår kost og logi, sygesikring eller 
ulykkestilfælde

Or. en

Ændringsforslag 126
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremlægge en aftale mellem au pairen og 
værtsfamilien, der fastlægger au pairens 
rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede 
oplysninger om de lommepenge, som au 
pairen skal modtage, og passende 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver 
au pairen mulighed for at følge kurser, og 
deltagelse i det daglige arbejde i familien.

c) fremlægge en aftale mellem au pairen og 
værtsfamilien, der fastlægger au pairens 
rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede 
oplysninger om de lommepenge, som au 
pairen skal modtage, retten til mindst en 
hel fridag om ugen og passende 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver 
au pairen mulighed for at følge kurser, og 
deltagelse i det daglige arbejde i familien.

Or. en

Ændringsforslag 127
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremlægge en aftale mellem au pairen og 
værtsfamilien, der fastlægger au pairens 

fremlægge en aftale mellem au pairen og 
værtsfamilien, der fastlægger au pairens 
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rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede 
oplysninger om de lommepenge, som au 
pairen skal modtage, og passende 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver 
au pairen mulighed for at følge kurser, og 
deltagelse i det daglige arbejde i familien.

rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede 
oplysninger om de lommepenge, som au 
pairen skal modtage, og passende 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver 
au pairen mulighed for eller pligt til at 
følge kurser, og deltagelse i det daglige 
arbejde i familien.

Or. en

Ændringsforslag 128
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tage andre forhold i 
betragtning, når de afgør, hvorvidt 
værtsfamilien er i stand til at give au 
pairen et godt hjem under hele 
hans/hendes ophold. 

Or. en

Ændringsforslag 129
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal give afslag på en 
ansøgning i følgende tilfælde:

Medlemsstaterne kan give afslag på en 
ansøgning i følgende tilfælde:

Or. en

Ændringsforslag 130
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis værtsorganisationen eller 
uddannelsesinstitutionen blev oprettet
alene med det formål at lette indrejse

c) hvis værtsorganisationen eller 
uddannelsesinstitutionen handler alene 
med det formål at lette indrejse

Or. en

Ændringsforslag 131
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis der er andre alvorlige grunde til 
at tro, at værtsorganisationen eller 
uddannelsesinstitutionen handler 
svigagtigt

Or. en

Ændringsforslag 132
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager en tilladelse i 
følgende tilfælde:

Medlemsstaterne kan inddrage eller nægte 
at forlænge en opholdstilladelse udstedt 
på baggrund af dette direktiv, når denne 
er opnået gennem svig, eller såfremt det 
viser sig, at indehaveren ikke opfyldte 
eller ikke længere opfylder betingelserne 
for indrejse og ophold i artikel 6 og andre 
relevante artikler i dette direktiv eller har 
taget ophold af andre grunde end den, på 
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grundlag af hvilken den pågældende fik
tilladelse til ophold, især i følgende 
tilfælde:

Or. en

Ændringsforslag 133
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager en tilladelse i 
følgende tilfælde:

Medlemsstaterne kan inddrage en
tilladelse i følgende tilfælde:

Or. en

Ændringsforslag 134
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis værtsorganisationen blev oprettet
alene med det formål at lette indrejse

c) hvis værtsorganisationen handler alene 
med det formål at lette indrejse

Or. en

Ændringsforslag 135
Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis værtsorganisationen ikke opfylder 
de juridiske forpligtelser vedrørende social 

d) hvis værtsorganisationen ikke opfylder 
de juridiske forpligtelser vedrørende social 
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sikring og/eller beskatning i national 
lovgivning eller har indgivet 
konkursbegæring eller på anden måde er 
insolvent

sikring og/eller beskatning i national 
lovgivning eller har indgivet 
konkursbegæring eller på anden måde er 
insolvent. Såfremt dette sker under et 
studieforløb, bør den studerende have 
rimelig tid til at finde et tilsvarende 
studium, så han/hun kan gøre sine studier 
færdige

Or. en

Ændringsforslag 136
Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for så vidt angår studerende, hvis den 
studerende ikke overholder de i artikel 23 
omhandlede frister for adgang til 
økonomisk virksomhed eller ikke gør 
tilstrækkelige fremskridt med sine studier i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller administrativ praksis.

f) for så vidt angår studerende, hvis den 
studerende ikke overholder de i artikel 23 
omhandlede frister for adgang til 
økonomisk virksomhed eller ikke gør 
tilstrækkelige fremskridt med sine studier i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller administrativ praksis, og der ikke 
findes nogen tungtvejende formildende 
omstændighed, der kan lægges til grund 
for dette forhold.

Or. en

Ændringsforslag 137
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan inddrage en
tilladelse under hensyn til den offentlige 
orden eller sikkerhed eller 

2. Medlemsstaterne kan inddrage en
tilladelse under hensyn til den offentlige 
orden eller sikkerhed.
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folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 138
Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår studerende, hvis den 
studerende ikke overholder de i artikel 23 
omhandlede frister for adgang til 
økonomisk virksomhed eller ikke gør 
tilstrækkelige fremskridt med sine studier i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller administrativ praksis.

c) for så vidt angår studerende, hvis den 
studerende ikke overholder de i artikel 23 
omhandlede frister for adgang til 
økonomisk virksomhed eller ikke gør 
tilstrækkelige fremskridt med sine studier i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller administrativ praksis, og der ikke 
findes nogen tungtvejende formildende 
omstændighed, der kan lægges til grund 
for dette forhold.

Or. en

Ændringsforslag 139
Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 12, stk. 2, litra b), i 
direktiv 2011/98/EU har forskere fra 
tredjelande samme rettigheder som 
værtsmedlemsstatens egne statsborgere 
med hensyn til sociale sikringsgrene, 
herunder familieydelser, som defineret i 
forordning nr. 883/2004 om koordinering 
af de sociale sikringsordninger.

1. Uanset artikel 12, stk. 2, litra b), i 
direktiv 2011/98/EU har forskere og 
studerende fra tredjelande samme 
rettigheder som værtsmedlemsstatens egne 
statsborgere med hensyn til sociale 
sikringsgrene, herunder familieydelser, 
som defineret i forordning nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 12, stk. 2, litra b), i 
direktiv 2011/98/EU har forskere fra 
tredjelande samme rettigheder som 
værtsmedlemsstatens egne statsborgere 
med hensyn til sociale sikringsgrene, 
herunder familieydelser, som defineret i 
forordning nr. 883/2004 om koordinering 
af de sociale sikringsordninger.

1. Forskere fra tredjelande har samme 
rettigheder som værtsmedlemsstatens egne 
statsborgere med hensyn til sociale 
sikringsgrene, herunder familieydelser, 
som defineret i forordning nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger, i henhold til artikel 12, 
stk. 2, litra b), i direktiv 2011/98/EU.

Or. en

Ændringsforslag 141
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Volontører, lønnede og ulønnede 
praktikanter og au pairer har, uanset om 
de har opnået tilladelse til at arbejde i 
henhold til EU-retten eller national 
lovgivning, samme rettigheder som 
værtsmedlemsstaternes egne statsborgere 
med hensyn til sociale sikringsgrene, som 
defineret i forordning nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Skoleelever, volontører, ulønnede 
praktikanter og au pairer har, uanset om de 
har opnået tilladelse til at arbejde i henhold 
til EU-retten eller national lovgivning, ret 
til ligebehandling med hensyn til adgang til 
varer og tjenester samt levering af varer og 
tjenester, der stilles til rådighed for 
offentligheden, undtagen procedurer for 
adgang til en bolig, jf. national lovgivning.

2. Studerende, skoleelever, volontører, 
ulønnede praktikanter og au pairer har, 
uanset om de har opnået tilladelse til at 
arbejde i henhold til EU-retten eller 
national lovgivning, ret til ligebehandling 
med hensyn til adgang til varer og tjenester 
samt levering af varer og tjenester, der 
stilles til rådighed for offentligheden, 
undtagen procedurer for adgang til en 
bolig, jf. national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 143
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat fastsætter det 
maksimale tilladte antal arbejdstimer pr. 
uge eller det maksimale tilladte antal 
arbejdsdage eller -måneder pr. år til sådan 
økonomisk virksomhed, dog mindst 20 
timer pr. uge eller det tilsvarende antal 
dage eller måneder pr. år.

3. Hver medlemsstat fastsætter det 
maksimale tilladte antal arbejdstimer pr. 
uge eller det maksimale tilladte antal 
arbejdsdage eller -måneder pr. år til sådan 
økonomisk virksomhed, dog mindst
10 timer pr. uge eller det tilsvarende antal 
dage eller måneder pr. år.

Or. en

Ændringsforslag 144
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Tredjelandsstatsborgere har efter 
afslutning af deres forskning eller studier i 
medlemsstaten ret til at blive på 
medlemsstatens område i en periode på 12 
måneder med henblik på jobsøgning eller 
etablering af en virksomhed, hvis 
betingelserne i artikel 6, litra a) og c)-f) 
fortsat er opfyldt. I en periode på mindst tre 
måneder og højst seks måneder kan 
tredjelandsstatsborgere blive pålagt at 
dokumentere, at de fortsat er jobsøgende 
eller er i gang med at etablere en 
virksomhed. Efter en periode på seks 
måneder kan tredjelandsstatsborgere 
desuden blive pålagt at dokumentere, at de 
har en reel chance for at få et job eller 
etablere en virksomhed.

Medlemsstaterne kan beslutte, at
tredjelandsstatsborgere efter afslutning af 
deres forskning eller studier i 
medlemsstaten har ret til at blive på 
medlemsstatens område i en periode på
mellem seks og 12 måneder med henblik 
på jobsøgning eller etablering af en 
virksomhed, hvis betingelserne i artikel 6, 
litra a) og c)-f) fortsat er opfyldt, og de er i 
stand til at forsørge sig selv og i 
påkommende tilfælde deres familie. I en 
periode på mindst tre måneder og højst 
seks måneder kan tredjelandsstatsborgere 
blive pålagt at dokumentere, at de fortsat er 
jobsøgende eller er i gang med at etablere 
en virksomhed. Efter en periode på seks 
måneder kan tredjelandsstatsborgere 
desuden blive pålagt at dokumentere, at de 
har en reel chance for at få et job eller 
etablere en virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 145
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Tredjelandsstatsborgere har efter 
afslutning af deres forskning eller studier i 
medlemsstaten ret til at blive på 
medlemsstatens område i en periode på 12
måneder med henblik på jobsøgning eller 
etablering af en virksomhed, hvis 
betingelserne i artikel 6, litra a) og c)-f) 
fortsat er opfyldt. I en periode på mindst tre 
måneder og højst seks måneder kan 
tredjelandsstatsborgere blive pålagt at 
dokumentere, at de fortsat er jobsøgende 
eller er i gang med at etablere en 

Tredjelandsstatsborgere har efter afslutning 
af deres forskning eller studier i 
medlemsstaten ret til at blive på 
medlemsstatens område i en periode på
mindst 18 måneder med henblik på 
jobsøgning eller etablering af en 
virksomhed, hvis betingelserne i artikel 6, 
litra a) og c)-f) fortsat er opfyldt. I en 
periode på mindst tre måneder og højst 
seks måneder kan tredjelandsstatsborgere 
blive pålagt at dokumentere, at de fortsat er 
jobsøgende eller er i gang med at etablere 



AM\1002688DA.doc 35/41 PE519.478v01-00

DA

virksomhed. Efter en periode på seks 
måneder kan tredjelandsstatsborgere 
desuden blive pålagt at dokumentere, at de 
har en reel chance for at få et job eller 
etablere en virksomhed.

en virksomhed. Efter en periode på seks 
måneder kan tredjelandsstatsborgere 
desuden blive pålagt at dokumentere, at de 
har en reel chance for at få et job eller 
etablere en virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 146
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kræve, at den af 
tredjelandsstatsborgeren etablerede 
virksomhed opfylder visse betingelser for 
at sikre sig, at der er tale om en reel 
virksomhed. 

Or. en

Ændringsforslag 147
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tredjelandsstatsborgere har efter 
afslutning af deres forskning eller studier 
i medlemsstaten ret til at blive på 
medlemsstatens område i en periode på 
mindst 12 måneder med henblik på 
jobsøgning eller etablering af en 
virksomhed, hvis betingelserne i artikel 6, 
litra a) og c)-f) fortsat er opfyldt. I en 
periode på mindst tre måneder og højst 
seks måneder kan tredjelandsstatsborgere 
blive pålagt at dokumentere, at de fortsat 
er jobsøgende eller er i gang med at 
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etablere en virksomhed. Efter en periode 
på seks måneder kan 
tredjelandsstatsborgere desuden blive 
pålagt at dokumentere, at de har en reel 
chance for at få et job eller etablere en 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 148
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Forskerens familiemedlemmer Forskernes og de studerendes
familiemedlemmer

Or. en

Ændringsforslag 149
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 3, stk. 1, og artikel 8 i 
direktiv 2003/86/EF er en 
familiesammenføring ikke betinget af, at 
indehaveren af tilladelsen til ophold med 
henblik på forskning har rimelig udsigt til 
at opnå ret til fast ophold og har haft 
ophold af en minimumsvarighed.

1. Uanset artikel 3, stk. 1, og artikel 8 i 
direktiv 2003/86/EF er en 
familiesammenføring ikke betinget af, at 
indehaveren af tilladelsen til ophold med 
henblik på forskning eller studier har 
rimelig udsigt til at opnå ret til fast ophold 
og har haft ophold af en 
minimumsvarighed.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 5, stk. 4, første afsnit, i 
direktiv 2003/86/EF skal 
familiemedlemmer, forudsat at 
betingelserne for familiesammenføring er 
opfyldt, gives tilladelser inden for 90 dage 
fra tidspunktet for indgivelsen af 
ansøgningen og inden for 60 dage fra 
tidspunktet for indgivelsen af den første 
ansøgning for familiemedlemmer til 
forskere fra tredjelande, som er omfattet af 
de relevante EU-programmer, der omfatter 
mobilitetsforanstaltninger.

3. Uanset artikel 5, stk. 4, første afsnit, i 
direktiv 2003/86/EF skal 
familiemedlemmer, forudsat at 
betingelserne for familiesammenføring er 
opfyldt, gives tilladelser inden for 90 dage 
fra tidspunktet for indgivelsen af 
ansøgningen og inden for 60 dage fra 
tidspunktet for indgivelsen af den første 
ansøgning for familiemedlemmer til 
forskere og studerende fra tredjelande, 
som er omfattet af de relevante EU-
programmer, der omfatter 
mobilitetsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 151
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 13, stk. 2 og 3, i direktiv 
2003/86/EF er gyldighedsperioden for 
familiemedlemmers tilladelse den samme 
som for den tilladelse, der gives til 
forskeren, for så vidt deres 
rejsedokumenters gyldighedsperiode 
tillader det.

4. Uanset artikel 13, stk. 2 og 3, i direktiv 
2003/86/EF er gyldighedsperioden for 
familiemedlemmers tilladelse den samme 
som for den tilladelse, der gives til 
forskeren eller den studerende, for så vidt 
deres rejsedokumenters gyldighedsperiode 
tillader det.

Or. en
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Ændringsforslag 152
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Forskeres, studerendes og lønnede 
praktikanters ret til mobilitet mellem 
medlemsstater

Forskeres, studerendes og lønnede og 
ulønnede praktikanters ret til mobilitet 
mellem medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 153
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 En tredjelandsstatsborger, der har fået 
indrejsetilladelse som forsker efter dette 
direktiv, har ret til at gennemføre en del af 
sit forskningsprojekt i en anden 
medlemsstat på de i denne artikel fastsatte 
betingelser.

En tredjelandsstatsborger, der har fået 
indrejsetilladelse som forsker efter dette 
direktiv, har ret til at gennemføre en del af 
sit forskningsprojekt i en anden 
medlemsstat inden for langtidsvisummets 
og opholdstilladelsens gyldighedsperiode
på de i denne artikel fastsatte betingelser

Or. en

Ændringsforslag 154
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hvis forskeren opholder sig i en anden 
medlemsstat i en periode på op til 
seks måneder, kan forskningen udføres på 
grundlag af den værtsaftale, der er indgået i 

Hvis forskeren opholder sig i en anden 
medlemsstat i en periode på op
til seks måneder, kan forskningen udføres 
på grundlag af den værtsaftale, der er 
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den første medlemsstat, forudsat at 
forskeren har tilstrækkelige midler i den 
anden medlemsstat og ikke anses for at 
udgøre en trussel mod den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller 
folkesundheden i denne anden 
medlemsstat.

indgået i den første medlemsstat, forudsat 
at forskeren har tilstrækkelige midler i den 
anden medlemsstat og ikke anses for at 
udgøre en trussel mod den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller 
folkesundheden i denne anden 
medlemsstat. Forskeren skal blive mindst 
en måned i den første medlemsstat, inden 
han/hun flytter til en anden medlemsstat i 
forskningsøjemed. 
Forskningsinstitutionen i den første 
medlemsstat har ikke noget ansvar for 
forskeren, mens denne befinder sig i den 
anden medlemsstat, medmindre andet er 
aftalt. Hvis ikke værtsaftalen eller 
ansættelseskontrakten i den første 
medlemsstat omfatter eller passer til 
opholdet i den anden medlemsstat, bør der 
indgås en ny aftale/kontrakt, om muligt 
også med en modtagende 
forskningsinstitution i den anden 
medlemsstat. Under normale 
omstændigheder underrettes den anden 
medlemsstat blot om forskerens indrejse, 
men hvis den anden medlemsstat nægter 
at give vedkommende tilladelse til ophold, 
skal forskeren rejse tilbage til den første 
medlemsstat for egen regning, medmindre 
andet er aftalt.

Or. en

Ændringsforslag 155
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En tredjelandsstatsborger, der har fået 
indrejsetilladelse som studerende eller 
lønnet praktikant efter dette direktiv, har i 
perioder på mindst tre måneder, men højst 
seks måneder, ret til at gennemføre en del 
af sine studier/sin praktik i en anden 

En tredjelandsstatsborger, der har fået 
indrejsetilladelse som studerende eller 
lønnet eller ulønnet praktikant efter dette 
direktiv, har i perioder på mindst tre 
måneder, men højst seks måneder, ret til at 
gennemføre en del af sine studier/sin 
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medlemsstat, forudsat at den pågældende 
inden sin overførsel til denne medlemsstat 
har indgivet følgende til den kompetente 
myndighed i den anden medlemsstat:

praktik i en anden medlemsstat, forudsat at 
den pågældende inden sin overførsel til 
denne medlemsstat har indgivet følgende 
til den kompetente myndighed i den anden 
medlemsstat:

Or. en

Ændringsforslag 156
Antigoni Papadopoulou

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) har faste og regelmæssige indtægter, der 
er tilstrækkelige til, at den pågældende kan 
forsørge sig selv og sine 
familiemedlemmer uden social bistand fra 
den pågældende medlemsstat.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 157
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder træffer afgørelse om den 
fuldstændige ansøgning om en tilladelse og 
underretter skriftligt ansøgeren i 
overensstemmelse med procedurerne 
herfor i den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning hurtigst muligt og 
senest 60 dage fra den dato, hvor 
ansøgningen blev indgivet, og inden for 30
dage, hvis ansøgningen vedrører forskere 
eller studerende fra tredjelande, der 
deltager i et EU-program, der omfatter 

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder træffer afgørelse om den 
fuldstændige ansøgning om en tilladelse og 
underretter skriftligt ansøgeren i 
overensstemmelse med procedurerne 
herfor i den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning hurtigst muligt og 
senest 90 dage fra den dato, hvor 
ansøgningen blev indgivet, og inden for 45
dage, hvis ansøgningen vedrører forskere 
eller studerende fra tredjelande, der 
deltager i et EU-program, der omfatter
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mobilitetsforanstaltninger. mobilitetsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 158
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [to
år efter dets ikrafttræden]. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [tre
år efter dets ikrafttræden]. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. en


