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Muudatusettepanek 78
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Asjakohane on hõlbustada teadlaste 
riiki lubamist riiki lubamise menetluse 
kaudu, mis ei sõltu teadlase õigussuhtest 
vastuvõtva teadusasutusega, ning loobudes 
tööloa nõudmisest lisaks elamisloale või 
pikaajalisele viisale. See menetlus peaks 
põhinema liikmesriikide teadusasutuste ja 
sisserändeasutuste koostööl. Kolmandate 
riikide teadlaste liitu sisenemise ning seal 
elamise hõlbustamiseks ja kiirendamiseks 
peaks see andma teadusasutustele tähtsa 
rolli riiki lubamise menetluses, kuid 
säilitama liikmesriikidele eesõigused 
sisserändepoliitika osas. Eelnevalt 
liikmesriikide poolt heaks kiidetud 
teadusasutustel peaks olema võimalik alla 
kirjutada vastuvõtulepingule kolmanda 
riigi kodanikuga uurimisprojekti 
tegemiseks. Liikmesriigid peaksid andma 
vastuvõtulepingu alusel välja loa, kui 
sisenemis- ja elamistingimused on täidetud.

(9) Asjakohane on hõlbustada teadlaste 
riiki lubamist riiki lubamise menetluse 
kaudu, mis ei sõltu teadlase õigussuhtest 
vastuvõtva teadusasutusega, ning loobudes 
tööloa nõudmisest lisaks elamisloale või 
pikaajalisele viisale. See menetlus peaks 
põhinema liikmesriikide teadusasutuste ja 
sisserändeasutuste koostööl. Kolmandate 
riikide teadlaste liitu sisenemise ning seal 
elamise hõlbustamiseks ja kiirendamiseks 
peaks see andma teadusasutustele tähtsa 
rolli riiki lubamise menetluses, kuid 
säilitama liikmesriikidele eesõigused 
sisserändepoliitika osas. Eelnevalt 
liikmesriikide poolt heaks kiidetud 
teadusasutustel peaks olema võimalik alla 
kirjutada vastuvõtulepingule, sealhulgas 
vajaduse korral töölepingule, kolmanda 
riigi kodanikuga uurimisprojekti 
tegemiseks. Liikmesriigid peaksid andma 
vastuvõtulepingu alusel välja loa, kui 
sisenemis- ja elamistingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liidu atraktiivsemaks muutmiseks 
kolmandate riikide kodanikest teadlaste 

(11) Liidu atraktiivsemaks muutmiseks 
kolmandate riikide kodanikest teadlaste ja 
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jaoks, tuleks nõukogu 22. septembri 
2003. aasta direktiivis 2003/86/EÜ 
(perekonna taasühinemise õiguse kohta), 
määratletud teadlaste pereliikmed lubada 
riiki koos teadlastega. Nad peaksid saama 
kasutada liidusiseseid liikuvussätteid, 
samuti peaks neil olema juurdepääs 
tööturule.

üliõpilaste jaoks, tuleks nõukogu 
22. septembri 2003. aasta 
direktiivis 2003/86/EÜ (perekonna 
taasühinemise õiguse kohta), määratletud 
teadlaste ja üliõpilaste pereliikmed lubada 
riiki koos teadlastega. Nad peaksid saama 
kasutada liidusiseseid liikuvussätteid, 
samuti peaks neil olema juurdepääs 
tööturule.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liidu atraktiivsemaks muutmiseks 
kolmandate riikide kodanikest teadlaste 
jaoks, tuleks nõukogu 22. septembri 
2003. aasta direktiivis 2003/86/EÜ 
(perekonna taasühinemise õiguse kohta), 
määratletud teadlaste pereliikmed lubada 
riiki koos teadlastega. Nad peaksid saama 
kasutada liidusiseseid liikuvussätteid, 
samuti peaks neil olema juurdepääs 
tööturule.

(11) Liidu atraktiivsemaks muutmiseks 
kolmandate riikide kodanikest teadlaste 
jaoks, tuleks nõukogu 22. septembri 
2003. aasta direktiivis 2003/86/EÜ 
(perekonna taasühinemise õiguse kohta), 
määratletud teadlaste pereliikmed lubada 
riiki koos teadlastega. Nad peaksid saama 
kasutada liidusiseseid liikuvussätteid, 
samuti peaks neil olema juurdepääs 
tööturule. Lisaks peaksid liikmesriigid 
kaaluma kolmandates riikides ja oma 
territooriumil teabekeskuste rajamist, kus 
teadlased, üliõpilased, praktikandid ja au 
pair’id saaksid hõlpsasti teavet oma 
õiguste kohta seoses juurdepääsuga 
tööturule, sotsiaalkindlustusele ja 
elamislubadele.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võimaluse korral tuleks liikmesriike 
julgustada kohtlema doktorante võrdselt 
teadlastega.

(12) Võimaluse korral peaksid
liikmesriigid kohtlema doktorante võrdselt 
teadlastega ja kutsekeskkoolide õpilasi 
võrdselt üliõpilastega.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võimaluse korral tuleks liikmesriike 
julgustada kohtlema doktorante võrdselt 
teadlastega.

(12) Võimaluse korral tuleks liikmesriike 
julgustada kohtlema doktorante võrdselt 
teadlastega, kuid liikmesriigid võivad 
pidada konkreetse teadustöö puhul 
asjakohaseks ka muud haridust, kraade 
või muud praktilist kogemust.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriigid võivad taotlejatelt 
taotluste menetlemise eest tasu võtta. Tasu 
peaks olema proportsionaalne riigis 
viibimise eesmärgiga.

(25) Liikmesriigid võivad taotlejatelt 
taotluste menetlemise eest tasu võtta. Tasu 
peaks olema proportsionaalne riigis 
viibimise eesmärgiga, et näidata üles 
tervitavat suhtumist ja vältida igasugust 
heidutavat mõju.
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Or. en

Muudatusettepanek 84
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesoleva direktiiviga sätestatud riiki 
lubamisest võib keelduda nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel. Eelkõige võib riiki 
lubamisest keelduda, kui liikmesriik leiab 
faktidele tuginevas hinnangus üksikjuhtumi 
korral, et asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab võimalikku ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või rahva 
tervisele.

(28) Käesoleva direktiiviga sätestatud riiki 
lubamisest võib keelduda nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel. Eelkõige võib riiki 
lubamisest keelduda, kui liikmesriik leiab 
faktidele tuginevas hinnangus üksikjuhtumi 
korral, et asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab võimalikku ohtu avalikule 
korrale või avalikule julgeolekule.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Riiklikud ametiasutused peaksid 
käesoleva direktiivi kohaselt liikmesriiki 
lubamist taotlevaid kolmandate riikide 
kodanikke teavitama taotluse suhtes tehtud 
otsusest. Nad peaksid seda tegema 
kirjalikult niipea kui võimalik ja hiljemalt 
60 päeva jooksul taotluse esitamisest või 
niipea kui võimalik ja hiljemalt 30 päeva
jooksul taotluse esitamisest, juhul kui tegu 
on liikuvusmeetmeid sisaldavate liidu 
programmidega hõlmatud teadlaste ja 
üliõpilastega.

(30) Riiklikud ametiasutused peaksid 
käesoleva direktiivi kohaselt liikmesriiki 
lubamist taotlevaid kolmandate riikide 
kodanikke teavitama taotluse suhtes tehtud 
otsusest. Nad peaksid seda tegema 
kirjalikult niipea kui võimalik ja hiljemalt 
90 päeva jooksul taotluse esitamisest või 
niipea kui võimalik ja hiljemalt 45 päeva
jooksul taotluse esitamisest, juhul kui tegu 
on liikuvusmeetmeid sisaldavate liidu 
programmidega hõlmatud teadlaste ja 
üliõpilastega.
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Or. en

Muudatusettepanek 86
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mitmes liikmesriigis õppivate 
kolmandate riikide kodanikest teadlaste, 
üliõpilaste ja tasustatud praktikantide 
liidusisene liikuvus peab olema 
hõlbustatud. Teadlaste puhul tuleks 
käesoleva direktiiviga parandada eeskirju, 
mis on seotud ajavahemikuga, mille puhul 
esimese liikmesriigi antud luba peaks 
hõlmama viibimist teises liikmesriigis ilma 
uut vastuvõtulepingut sõlmimata. 
Parandusi tuleks teha seoses üliõpilaste 
olukorraga ning uue rühmaga, kelleks on 
tasustatud praktikandid, võimaldades neil 
viibida teises liikmesriigis kolme- kuni 
kuuekuuliste ajavahemike kaupa, eeldusel 
et nad vastavad käesolevas direktiivis 
sätestatud üldtingimustele. Kolmandate 
riikide kodanikest praktikantide suhtes, kes 
saabuvad liitu ettevõtjasiseselt üleviidavate 
töötajatena, tuleks kooskõlas nende 
ümberpaigutamise laadiga kohaldada 
konkreetseid liidusisest liikuvust 
käsitlevaid sätteid vastavalt [direktiivile 
2013/xx/EL ettevõtjasisese üleviimise 
kohta].

(31) Mitmes liikmesriigis õppivate 
kolmandate riikide kodanikest teadlaste, 
üliõpilaste, tasustatud ja tasustamata
praktikantide liidusisene liikuvus peab 
olema hõlbustatud. Teadlaste puhul tuleks 
käesoleva direktiiviga parandada eeskirju, 
mis on seotud ajavahemikuga, mille puhul 
esimese liikmesriigi antud luba peaks 
hõlmama viibimist teises liikmesriigis ilma 
uut vastuvõtulepingut sõlmimata. 
Parandusi tuleks teha seoses üliõpilaste 
olukorraga ning uue rühmaga, kelleks on 
tasustatud praktikandid, võimaldades neil 
viibida teises liikmesriigis kolme- kuni 
kuuekuuliste ajavahemike kaupa, eeldusel 
et nad vastavad käesolevas direktiivis 
sätestatud üldtingimustele. Kolmandate 
riikide kodanikest praktikantide suhtes, kes 
saabuvad liitu ettevõtjasiseselt üleviidavate 
töötajatena, tuleks kooskõlas nende 
ümberpaigutamise laadiga kohaldada 
konkreetseid liidusisest liikuvust 
käsitlevaid sätteid vastavalt [direktiivile 
2013/xx/EL ettevõtjasisese üleviimise 
kohta].

Or. en

Muudatusettepanek 87
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et võimaldada kolmandate 
riikide kodanikest üliõpilastel paremini 
katta osa oma õpingutega seotud kuludest, 
tuleks neile anda suurem juurdepääs 
tööturule, lähtudes käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimustest, mis tähendab 
vähemalt 20 töötundi nädalas. Põhimõte, et 
üliõpilastele võimaldatakse juurdepääs 
tööturule, peaks olema üldine reegel. Siiski 
peaks liikmesriikidel erandolukordades 
olema võimalus arvestada olukorda oma 
riiklikul tööturul, kuigi selle tulemuseks ei 
tohi olla tööõiguse täielik keelustamine.

(33) Selleks et võimaldada kolmandate 
riikide kodanikest üliõpilastel paremini 
katta osa oma õpingutega seotud kuludest, 
tuleks neile anda suurem juurdepääs 
tööturule, lähtudes käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimustest, mis tähendab 
vähemalt 20 töötundi nädalas. Põhimõte, et 
üliõpilastele võimaldatakse juurdepääs 
tööturule, peaks olema üldine reegel.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et võimaldada kolmandate 
riikide kodanikest üliõpilastel paremini 
katta osa oma õpingutega seotud kuludest, 
tuleks neile anda suurem juurdepääs 
tööturule, lähtudes käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimustest, mis tähendab 
vähemalt 20 töötundi nädalas. Põhimõte, et 
üliõpilastele võimaldatakse juurdepääs 
tööturule, peaks olema üldine reegel. Siiski 
peaks liikmesriikidel erandolukordades 
olema võimalus arvestada olukorda oma 
riiklikul tööturul, kuigi selle tulemuseks ei 
tohi olla tööõiguse täielik keelustamine.

(33) Selleks et võimaldada kolmandate 
riikide kodanikest üliõpilastel paremini 
katta osa oma õpingutega seotud kuludest, 
tuleks neile anda suurem juurdepääs 
tööturule, lähtudes käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimustest, mis tähendab 
vähemalt 10 töötundi nädalas. Põhimõte, et 
üliõpilastele võimaldatakse juurdepääs 
tööturule, peaks olema üldine reegel. Siiski 
peaks liikmesriikidel erandolukordades 
olema võimalus arvestada olukorda oma 
riiklikul tööturul, kuigi selle tulemuseks ei 
tohi olla tööõiguse täielik keelustamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Osana püüdest tagada kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõud tulevikus, peaksid 
liikmesriigid võimaldama liidus ülikooli 
lõpetavatel üliõpilastel jääda oma 
territooriumile veel 12 kuuks pärast algse 
loa lõppemist, eesmärgiga otsida 
töövõimalusi või asutada ettevõte. 
Liikmesriigid peaksid sama lubama ka 
teadlaste puhul, kui nad on lõpule viinud 
vastuvõtulepingus osutatud 
uurimisprojekti. Selle tulemuseks ei tohiks 
olla automaatne õigus juurdepääsuks 
tööturule või ettevõtte asutamiseks. 
Asjaomastel kolmandate riikide kodanikel 
võidakse kooskõlas artikliga 24 paluda 
esitada tõendeid.

(34) Osana püüdest tagada kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõud tulevikus, peaksid 
liikmesriigid võimaldama liidus ülikooli 
lõpetavatel üliõpilastel jääda oma 
territooriumile veel vähemalt 18 kuuks
pärast algse loa lõppemist, eesmärgiga 
otsida töövõimalusi või asutada ettevõte. 
Liikmesriigid peaksid sama lubama ka 
teadlaste puhul, kui nad on lõpule viinud 
vastuvõtulepingus osutatud 
uurimisprojekti. Selle tulemuseks ei tohiks 
olla automaatne õigus juurdepääsuks 
tööturule või ettevõtte asutamiseks. 
Asjaomastel kolmandate riikide kodanikel 
võidakse kooskõlas artikliga 24 paluda 
esitada tõendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Osana püüdest tagada kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõud tulevikus, peaksid 
liikmesriigid võimaldama liidus ülikooli 
lõpetavatel üliõpilastel jääda oma 
territooriumile veel 12 kuuks pärast algse 
loa lõppemist, eesmärgiga otsida 
töövõimalusi või asutada ettevõte. 
Liikmesriigid peaksid sama lubama ka 
teadlaste puhul, kui nad on lõpule viinud 
vastuvõtulepingus osutatud 
uurimisprojekti. Selle tulemuseks ei tohiks 

(34) Selleks et suurendada liikmesriikide 
atraktiivsust õpperiigina ja osana püüdest 
tagada kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud 
tulevikus, peaksid liikmesriigid 
võimaldama liidus ülikooli lõpetavatel 
üliõpilastel jääda oma territooriumile veel 
12 kuuks pärast algse loa lõppemist, 
eesmärgiga otsida töövõimalusi või asutada 
ettevõte. Liikmesriigid peaksid sama 
lubama ka teadlaste puhul, kui nad on 
lõpule viinud vastuvõtulepingus osutatud 
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olla automaatne õigus juurdepääsuks 
tööturule või ettevõtte asutamiseks. 
Asjaomastel kolmandate riikide kodanikel 
võidakse kooskõlas artikliga 24 paluda 
esitada tõendeid.

uurimisprojekti. Selle tulemuseks ei tohiks 
olla automaatne õigus juurdepääsuks 
tööturule või ettevõtte asutamiseks. 
Asjaomastel kolmandate riikide kodanikel 
võidakse kooskõlas artikliga 24 paluda 
esitada tõendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Käesoleva direktiivi sätted ei piira 
liikmesriikide pädevust reguleerida nende 
kolmandate riikide kodanike arvu, kellel 
lubatakse siseneda riiki töötamise 
eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Selleks et muuta liit kolmandate 
riikide teadlaste, üliõpilaste, õpilaste, 
praktikantide, vabatahtlike ja au pair’ide 
jaoks atraktiivsemaks, on oluline tagada 
nende õiglane kohtlemine vastavalt 
aluslepingu artiklile 79. Nimetatud 
rühmadel on õigus vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdsele kohtlemisele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta direktiivile 
2011/98/EL kolmandate riikide kodanikele 

(36) Selleks et muuta liit kolmandate 
riikide teadlaste, üliõpilaste, õpilaste, 
praktikantide, vabatahtlike ja au pair’ide 
jaoks atraktiivsemaks, on oluline tagada 
nende õiglane kohtlemine vastavalt 
aluslepingu artiklile 79. Mõnel nimetatud 
rühmal on õigus vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdsele kohtlemisele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta direktiivile 
2011/98/EL kolmandate riikide kodanikele 
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liikmesriigis elamist ja töötamist 
võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse 
menetluse ning liikmesriigis seaduslikult 
elavate kolmandatest riikidest pärit 
töötajate ühiste õiguste kohta. Kolmandate 
riikide kodanikest teadlaste puhul tuleks 
lisaks direktiiviga 2011/98/EL antavatele 
õigustele säilitada seoses määruses nr 
883/2004 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta) määratletud 
teatavat liiki sotsiaalkindlustusega 
soodsamad õigused võrdsele kohtlemisele 
kui vastuvõtva liikmesriigi kodanikel. 
Kõnealuse direktiiviga nähakse praegu ette 
võimalus, et liikmesriik võib piirata 
võrdset kohtlemist seoses teatavat liiki 
sotsiaalkindlustusega, sealhulgas 
perehüvitised, ja see piirangute seadmise 
võimalus võib teadlasi kahjustada. Lisaks, 
sõltumata sellest, kas liidu või vastuvõtva 
liikmesriigi õigusega nähakse kolmandate 
riikide kodanikest kooliõpilastele, 
vabatahtlikele, tasustamata praktikantidele 
ja au pair’idele ette juurdepääs tööturule, 
peaks neil olema õigus vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses juurdepääsuga 
kaupadele ja teenustele ning üldsusele 
kättesaadavate kaupade ja teenuste 
pakkumisele.

liikmesriigis elamist ja töötamist 
võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse 
menetluse ning liikmesriigis seaduslikult 
elavate kolmandatest riikidest pärit 
töötajate ühiste õiguste kohta. Direktiiviga 
2011/98/EL nähakse praegu ette võimalus, 
et liikmesriik võib piirata võrdset 
kohtlemist seoses teatavat liiki 
sotsiaalkindlustusega, sealhulgas 
perehüvitised, ja see piirangute seadmise 
võimalus peaks kehtima ka teadlastele. 
Lisaks, sõltumata sellest, kas liidu või 
vastuvõtva liikmesriigi õigusega nähakse 
kolmandate riikide kodanikest 
kooliõpilastele, vabatahtlikele, tasustamata 
praktikantidele ja au pair’idele ette 
juurdepääs tööturule, peaks neil olema 
õigus vastuvõtva liikmesriigi kodanikega 
võrdsele kohtlemisele seoses 
juurdepääsuga kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Selleks et muuta liit kolmandate 
riikide teadlaste, üliõpilaste, õpilaste, 
praktikantide, vabatahtlike ja au pair’ide 
jaoks atraktiivsemaks, on oluline tagada 

(36) Selleks et muuta liit kolmandate 
riikide teadlaste, üliõpilaste, õpilaste, 
praktikantide, vabatahtlike ja au pair’ide 
jaoks atraktiivsemaks, on oluline tagada 
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nende õiglane kohtlemine vastavalt 
aluslepingu artiklile 79. Nimetatud 
rühmadel on õigus vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdsele kohtlemisele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta direktiivile 
2011/98/EL kolmandate riikide kodanikele 
liikmesriigis elamist ja töötamist 
võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse 
menetluse ning liikmesriigis seaduslikult 
elavate kolmandatest riikidest pärit 
töötajate ühiste õiguste kohta. Kolmandate 
riikide kodanikest teadlaste puhul tuleks 
lisaks direktiiviga 2011/98/EL antavatele 
õigustele säilitada seoses määruses nr 
883/2004 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta) määratletud 
teatavat liiki sotsiaalkindlustusega 
soodsamad õigused võrdsele kohtlemisele 
kui vastuvõtva liikmesriigi kodanikel. 
Kõnealuse direktiiviga nähakse praegu ette 
võimalus, et liikmesriik võib piirata 
võrdset kohtlemist seoses teatavat liiki 
sotsiaalkindlustusega, sealhulgas 
perehüvitised, ja see piirangute seadmise 
võimalus võib teadlasi kahjustada. Lisaks, 
sõltumata sellest, kas liidu või vastuvõtva 
liikmesriigi õigusega nähakse kolmandate 
riikide kodanikest kooliõpilastele, 
vabatahtlikele, tasustamata praktikantidele 
ja au pair’idele ette juurdepääs tööturule, 
peaks neil olema õigus vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses juurdepääsuga 
kaupadele ja teenustele ning üldsusele 
kättesaadavate kaupade ja teenuste 
pakkumisele.

nende õiglane kohtlemine vastavalt 
aluslepingu artiklile 79. Nimetatud 
rühmadel on õigus vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdsele kohtlemisele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta direktiivile 
2011/98/EL kolmandate riikide kodanikele 
liikmesriigis elamist ja töötamist 
võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse 
menetluse ning liikmesriigis seaduslikult 
elavate kolmandatest riikidest pärit 
töötajate ühiste õiguste kohta. Kolmandate 
riikide kodanikest teadlaste puhul tuleks 
lisaks direktiiviga 2011/98/EL antavatele 
õigustele säilitada seoses määruses nr 
883/2004 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta) määratletud 
teatavat liiki sotsiaalkindlustusega 
soodsamad õigused võrdsele kohtlemisele 
kui vastuvõtva liikmesriigi kodanikel. 
Kõnealuse direktiiviga nähakse praegu ette 
võimalus, et liikmesriik võib piirata 
võrdset kohtlemist seoses teatavat liiki
sotsiaalkindlustusega, sealhulgas 
perehüvitised, ja see piirangute seadmise 
võimalus võib teadlasi kahjustada. Ka 
teistel direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvatel rühmadel peaks olema õigus 
riigi kodanikega võrdsele kohtlemisele 
seoses sotsiaalkindlustusega. Lisaks, 
sõltumata sellest, kas liidu või vastuvõtva 
liikmesriigi õigusega nähakse kolmandate 
riikide kodanikest kooliõpilastele, 
vabatahtlikele, tasustamata praktikantidele 
ja au pair’idele ette juurdepääs tööturule, 
peaks neil olema õigus vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses juurdepääsuga 
kaupadele ja teenustele ning üldsusele 
kättesaadavate kaupade ja teenuste 
pakkumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „tasustamata praktikant” − kolmanda 
riigi kodanik, kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile tasustamata praktika 
sooritamiseks vastavalt asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidele;

e) „tasustamata praktikant” − kolmanda 
riigi kodanik, kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile tasustamata praktika 
sooritamiseks hariduse omandamise 
raames vastavalt asjaomase liikmesriigi 
õigusaktidele;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „tasustatud praktikant” − kolmanda riigi 
kodanik, kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile tasustatud praktika 
sooritamiseks vastavalt asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidele;

f) „tasustatud praktikant” − kolmanda riigi 
kodanik, kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile tasustatud praktika 
sooritamiseks vastavalt asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidele ja kehtivale 
kollektiivlepingule liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „vabatahtlik” − kolmanda riigi kodanik, 
kes on lubatud liikmesriigi territooriumile 
tunnustatud vabatahtlikus 

g) „vabatahtlik” − kolmanda riigi kodanik, 
kes on lubatud liikmesriigi territooriumile 
tunnustatud vabatahtlikus 
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teenistusprogrammis osalemiseks; teenistusprogrammis osalemiseks, kelle 
tegevus on vabatahtlik, põhineb tema 
enda vabal valikul ja motivatsioonil, ei ole 
seotud rahalise kasu saamisega ja 
rahaline kasu ei ole selle põhieesmärk, 
kuid see aitab vabatahtlikke, vabatahtlike 
ühingute teenuste kasutajaid, kogukondi 
ja kogu ühiskonda;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „au pair” − kolmanda riigi kodanik, keda 
liikmesriigi territooriumil elav perekond 
võtab ajutiselt vastu vastutasuna kergete 
majapidamistööde ja lastehoidmise eest, et 
ta saaks parandada oma keeleoskust ja 
vastuvõtva riigi tundmist;

i) „au pair” − noor kolmanda riigi kodanik, 
keda liikmesriigi territooriumil elav 
perekond võtab määratud ajaks vastu 
vastutasuna kergete majapidamistööde 
ja/või lastehoidmise eest, et ta saaks 
parandada oma keeleoskust ja vastuvõtva 
riigi tundmist;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „au pair” − kolmanda riigi kodanik, keda 
liikmesriigi territooriumil elav perekond 
võtab ajutiselt vastu vastutasuna kergete 
majapidamistööde ja lastehoidmise eest, et 
ta saaks parandada oma keeleoskust ja 
vastuvõtva riigi tundmist;

i) „au pair” − kolmanda riigi kodanik, keda 
liikmesriigi territooriumil elav perekond 
võtab ajutiselt vastu vastutasuna kergete 
majapidamistööde ja/või lastehoidmise 
eest, et ta saaks parandada oma keeleoskust 
ja vastuvõtva riigi tundmist;
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Or. en

Muudatusettepanek 99
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „teadusasutus” – avalik-õiguslik või 
eraasutus, mis tegeleb teadusuuringutega ja 
mille liikmesriik on käesolevas direktiivis 
sätestatud eesmärkidel heaks kiitnud 
vastavalt oma õigusaktidele või 
haldustavale;

k) „teadusasutus” – avalik-õiguslik või 
eraasutus või ettevõte, mis tegeleb 
teadusuuringutega ja mille liikmesriik on 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkidel heaks kiitnud vastavalt oma 
õigusaktidele või haldustavale;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „palk” − osutatud teenuste eest mis 
tahes vormis saadav tasu, mida siseriiklike 
õigusaktide või kehtiva tava kohaselt 
käsitatakse töösuhte lahutamatu osana;

m) „palk” − osutatud teenuste eest mis 
tahes vormis saadav tasu, mida siseriiklike 
õigusaktide ja/või kehtiva
kollektiivlepingu kohaselt käsitatakse 
töösuhte lahutamatu osana;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kahe- või mitmepoolsed lepingud, mis 
on sõlmitud ühe või mitme liikmesriigi 
ning ühe või mitme kolmanda riigi vahel.

b) kahe- või mitmepoolsed lepingud ühe 
või mitme liikmesriigi ning ühe või mitme
kolmanda riigi vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
õigust võtta seoses artiklitega 21, 22, 23, 
24, 25 ja 29, eelkõige liikuvuspartnerluste 
kontekstis vastu või jätta kehtima sätted, 
mis on soodsamad direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate isikute 
suhtes.

2. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
õigust võtta vastu või jätta kehtima sätted, 
mis on soodsamad direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate isikute 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
õigust võtta seoses artiklitega 21, 22, 23, 
24, 25 ja 29, eelkõige liikuvuspartnerluste 
kontekstis vastu või jätta kehtima sätted, 
mis on soodsamad direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate isikute 
suhtes.

2. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
õigust võtta vastu või jätta kehtima sätted, 
mis on soodsamad direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate isikute 
suhtes.
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Or. en

Muudatusettepanek 104
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) omab ravikindlustust, mis katab kõiki
selliseid riske, mille vastu asjaomase 
liikmesriigi kodanikud on tavaliselt 
kindlustatud;

c) omab ravikindlustust, mis katab selliseid 
riske, mille vastu asjaomase liikmesriigi 
kodanikud on tavaliselt kindlustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) esitab liikmesriigi nõutava tõendi selle 
kohta, et tema riigis viibimise ajal on tal 
piisavad vahendid oma elamis-, koolitus- ja 
tagasisõidukulude katmiseks, ilma et see 
piiraks iga üksikjuhu eraldi läbivaatamist.

f) esitab liikmesriigi nõutava tõendi selle 
kohta, et tema riigis viibimise ajal on tal 
piisavad vahendid oma elamis-, koolitus- ja 
tagasisõidukulude katmiseks, ilma et see 
piiraks iga üksikjuhu eraldi läbivaatamist. 
Tõendit ei ole vaja esitada, kui kolmanda 
riigi kodanik saab toetust või stipendiumi, 
on saanud vastuvõtvalt perekonnalt 
lubaduse sponsorluse pakkumiseks, 
kindla tööpakkumise või pakkumise 
õpilasvahetusega tegelevalt või 
vabatahtlikul tegevusel põhinevalt
organisatsioonilt.

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitama vastavalt artikli 9 lõigetele 1 ja 2 
teadusasutuse allkirjastatud 
vastuvõtulepingu;

a) esitama vastavalt artikli 9 lõigetele 1 ja 2 
teadusasutuse allkirjastatud 
vastuvõtulepingu ja töölepingu, kui 
siseriiklike õigusaktide kohaselt on 
tegemist töösuhte või tõendiga 
stipendiumi saamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele vastu võtta
taotluse, mis on esitatud ajal, mil 
asjaomane kolmanda riigi kodanik juba 
viibib selle liikmesriigi territooriumil.

5. Liikmesriigid vaatavad vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele läbi taotluse, 
mis on esitatud ajal, mil asjaomane 
kolmanda riigi kodanik juba viibib selle 
liikmesriigi territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid otsustavad, kas loataotluse 
peab esitama teadlane või asjaomane 

6. Liikmesriigid otsustavad, kas loataotluse 
peab esitama teadlane ja asjaomane 
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teadusasutus. teadusasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lisaks teistele meetmetele võib 
liikmesriik teadusasutuse heakskiitmise 
pikendamisest keelduda või otsustada see 
tühistada, kui teadusasutus ei vasta enam 
lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud tingimustele 
või juhul, kui heakskiitmine saavutati 
pettusega või kui teadusasutus on 
kolmanda riigi kodanikuga sõlminud 
vastuvõtulepingu pettuse või hooletuse
tõttu. Kui heakskiitmisest on keeldutud või 
see on tühistatud, võib asjaomasel asutusel 
keelata uuesti heakskiitmise taotlemise 
kuni viieks aastaks alates tühistamise või 
pikendamata jätmise otsuse avaldamise 
kuupäevast.

6. Lisaks teistele meetmetele võib 
liikmesriik teadusasutuse heakskiitmise 
pikendamisest keelduda või otsustada see 
tühistada, kui teadusasutus ei vasta enam 
lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud tingimustele 
või juhul, kui heakskiitmine saavutati 
pettusega või kui teadusasutus on 
kolmanda riigi kodanikuga sõlminud 
vastuvõtulepingu pettuse või
pettusekavatsuse tõttu. Kui heakskiitmisest 
on keeldutud või see on tühistatud, võib 
asjaomasel asutusel keelata uuesti 
heakskiitmise taotlemise kuni viieks 
aastaks alates tühistamise või pikendamata 
jätmise otsuse avaldamise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teave teadusasutuse ja teadlase vahelise 
õigussuhte kohta;

e) teave teadusasutuse ja teadlase vahelise 
õigus- või töösuhte kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olema allkirjastanud praktikalepingu, 
mille on vajaduse korral heaks kiitnud 
asjaomase liikmesriigi pädev ametiasutus 
vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele 
või haldustavadele, praktika sooritamiseks 
avaliku või erasektori ettevõttes või 
riiklikus või erakutseõppeasutuses, mida 
liikmesriik tunnustab vastavalt oma 
õigusaktidele või haldustavadele.

a) olema allkirjastanud hariduse 
omandamise osana praktikalepingu, mille 
on vajaduse korral heaks kiitnud asjaomase 
liikmesriigi pädev ametiasutus vastavalt 
oma siseriiklikele õigusaktidele või 
haldustavadele, praktika sooritamiseks 
avaliku või erasektori ettevõttes või 
riiklikus või erakutseõppeasutuses, mida 
liikmesriik tunnustab vastavalt oma 
õigusaktidele või haldustavadele;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) esitama liikmesriigi nõudmisel tõendi 
selle kohta, et tema varasem asjakohane 
haridus või kvalifikatsioon või ametialane 
kogemus on selline, mis võimaldab tal 
töökogemusest kasu saada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) esitama liikmesriigi nõudmisel tõendi 
selle kohta, et tema varasem asjakohane 
haridus või kvalifikatsioon või ametialane 
kogemus on selline, mis võimaldab tal 
töökogemusest kasu saada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 114
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) esitama liikmesriigi nõudmisel tõendi 
selle kohta, et tema varasem asjakohane 
haridus või kvalifikatsioon või ametialane 
kogemus on selline, mis võimaldab tal 
töökogemusest kasu saada;

b) esitama tõendi selle kohta, et 
praktikaperiood on osa tema haridusest 
oma päritoluriigi haridusasutuses;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) osalema liikmesriigi nõudmisel 
algtaseme keelekoolitusel, et omandada 
praktika sooritamiseks vajalikud 
teadmised.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a osutatud lepingus kirjeldatakse 
praktikaprogrammi, täpsustatakse selle 
kestus, praktikandi programmi täitmisel 
juhendamise tingimused, tema tööaeg, 
õigussuhe vastuvõtva üksusega ning juhul 
kui praktikant saab palka, talle makstav 
palk.

Punktis a osutatud lepingus kirjeldatakse 
praktikaprogrammi, täpsustatakse selle 
kestus, praktikandi programmi täitmisel 
juhendamise tingimused, tema tööaeg, 
õigussuhe vastuvõtva üksusega ning juhul 
kui praktikant saab palka, talle makstav 
palk ja tööleping.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad nõuda vastuvõtva 
üksuse kinnitust selle kohta, et kolmanda 
riigi kodanik ei täida ametikohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 118
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad nõuda vastuvõtva 
üksuse kinnitust selle kohta, et kolmanda 
riigi kodanik ei täida ametikohta.

2. Liikmesriigid võivad vaadata üle 
tegeliku vajaduse tööjõu järele ja selle, 
kas kolmanda riigi kodanik täidab
ametikohta või kas praktikakohti jagub 
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oma kodanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ja, liikmesriigi erinõudmisel, 
omandama algteadmised kõnealuse 
liikmesriigi keele, ajaloo ning poliitiliste 
ja ühiskondlike struktuuride kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 120
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ja, liikmesriigi erinõudmisel, 
omandama algteadmised kõnealuse 
liikmesriigi keele, ajaloo ning poliitiliste 
ja ühiskondlike struktuuride kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 121
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib läbi vaadata, kas 
vabatahtlik töö on tõeline või kas sel on 
halb mõju tööturgudele.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olema vähemalt 17-aastane ja 
maksimaalselt 30-aastane või konkreetsetel 
põhjendatud juhtudel üle 30-aastane;

a) olema vähemalt 18-aastane ja 
maksimaalselt 30-aastane või konkreetsetel 
põhjendatud juhtudel üle 30-aastane ning 
ei tohi olla vastuvõtva perekonna 
sugulane;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olema vähemalt 17-aastane ja 
maksimaalselt 30-aastane või 
konkreetsetel põhjendatud juhtudel üle 
30-aastane;

a) olema vähemalt 17-aastane ja 
maksimaalselt 35-aastane.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olema vähemalt 17-aastane ja 
maksimaalselt 30-aastane või 
konkreetsetel põhjendatud juhtudel üle 
30-aastane;

a) olema vähemalt 17-aastane;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) esitama tõendi, et vastuvõttev perekond 
vastutab tema eest kogu tema asjaomase 
liikmesriigi territooriumil viibimise ajal, 
eelkõige seoses tema elatusraha, majutuse, 
tervishoiu, võimaliku emaduse või 
õnnetusjuhtumitega;

b) esitama tõendi, et vastuvõttev perekond 
vastutab tema eest kogu tema asjaomase 
liikmesriigi territooriumil viibimise ajal, 
eelkõige seoses tema elatusraha, majutuse, 
tervishoiu või õnnetusjuhtumitega;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) esitama au pair’i ja vastuvõtva 
perekonna vahelise lepingu, milles on 
kirjas tema õigused ja kohustused, muu 
hulgas talle makstav taskuraha ja 
asjakohane korraldus, mis võimaldab tal 

c) esitama au pair’i ja vastuvõtva 
perekonna vahelise lepingu, milles on 
kirjas tema õigused ja kohustused, muu 
hulgas talle makstav taskuraha, õigus 
vähemalt ühele täielikult vabale päevale 
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kursustel käia, ning osalemine igapäevaste 
perekohustuste täitmisel.

nädalas ja asjakohane korraldus, mis 
võimaldab tal kursustel käia, ning 
osalemine igapäevaste perekohustuste 
täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) esitama au pair’i ja vastuvõtva 
perekonna vahelise lepingu, milles on 
kirjas tema õigused ja kohustused, muu 
hulgas talle makstav taskuraha ja 
asjakohane korraldus, mis võimaldab tal 
kursustel käia, ning osalemine igapäevaste 
perekohustuste täitmisel.

c) esitama au pair’i ja vastuvõtva 
perekonna vahelise lepingu, milles on 
kirjas tema õigused ja kohustused, muu 
hulgas talle makstav taskuraha ja 
asjakohane korraldus, mis võimaldab tal 
kursustel käia või nõuab seda, ning 
osalemine igapäevaste perekohustuste 
täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsustades, kas vastuvõttev perekond 
suudab anda au pair’ile tema seal 
viibimise ajaks hea kodu, võib liikmesriik 
võtta arvesse muid aspekte.

Or. en
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Muudatusettepanek 129
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lükkavad taotluse tagasi 
järgmistel juhtudel:

Liikmesriigid võivad lükata taotluse tagasi 
järgmistel juhtudel:

Or. en

Muudatusettepanek 130
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kui vastuvõttev üksus või haridusasutus 
on loodud üksnes riiki sisenemise 
hõlbustamiseks;

c) kui vastuvõttev üksus või haridusasutus 
tegutseb üksnes riiki sisenemise 
hõlbustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kui on muid tõsiseid põhjuseid 
kahtlustuseks, et vastuvõttev üksus või 
haridusasutus kasutab oma tegevuses 
pettust;

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tühistavad loa järgmistel 
juhtudel:

Liikmesriigid võivad tühistada käesoleva 
direktiivi alusel väljastatud elamisloa või 
keelduda selle pikendamisest, kui see on 
saadud pettuse teel või kui ilmneb, et loa 
omanik ei ole täitnud või ei täida enam 
artiklis 6 ja teistes asjakohastes direktiivi 
artiklites esitatud riiki sisenemise ja seal 
elamise tingimusi või viibib riigis muudel 
põhjustel kui see, milleks talle luba anti, 
eriti järgmistel juhtudel:

Or. en

Muudatusettepanek 133
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tühistavad loa järgmistel 
juhtudel:

Liikmesriigid võivad tühistada loa 
järgmistel juhtudel:

Or. en

Muudatusettepanek 134
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kui vastuvõttev üksus on loodud üksnes 
riiki sisenemise hõlbustamiseks;

c) kui vastuvõttev üksus tegutseb üksnes 
riiki sisenemise hõlbustamiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 135
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kui vastuvõttev üksus ei täida 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
õiguslikke kohustusi seoses 
sotsiaalkindlustuse ja/või maksustamisega 
või on esitanud pankrotiavalduse või on 
muul viisil maksejõuetu;

d) kui vastuvõttev üksus ei täida 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
õiguslikke kohustusi seoses 
sotsiaalkindlustuse ja/või maksustamisega 
või on esitanud pankrotiavalduse või on 
muul viisil maksejõuetu. Kui see juhtub 
õppeaja jooksul, tuleks üliõpilasele anda 
mõistlik aeg samaväärse kursuse 
leidmiseks, et aidata tal oma õpingud 
lõpule viia;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kui üliõpilane ei järgi artikli 23 alusel 
majandustegevusele kehtestatud ajalisi 
piiranguid või kui ta ei saavuta vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele või 
haldustavadele oma õpingutes küllaldast 
edu.

f) kui üliõpilane ei järgi artikli 23 alusel 
majandustegevusele kehtestatud ajalisi 
piiranguid või kui ta ei saavuta vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele või 
haldustavadele oma õpingutes küllaldast 
edu ja seda olukorda ei saa põhjendada 
ühegi kaaluka ega leevendava teguriga.

Or. en
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Muudatusettepanek 137
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad loa tühistada 
avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahva 
tervise kaalutlusel.

2. Liikmesriigid võivad loa tühistada 
avaliku korra või avaliku julgeoleku 
kaalutlusel.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kui üliõpilane ei järgi artikli 23 alusel 
majandustegevusele kehtestatud ajalisi 
piiranguid või kui ta ei saavuta vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele või 
haldustavadele ei oma õpingutes küllaldast 
edu.

c) kui üliõpilane ei järgi artikli 23 alusel 
majandustegevusele kehtestatud ajalisi 
piiranguid või kui ta ei saavuta vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele või 
haldustavadele oma õpingutes küllaldast 
edu ning seda olukorda ei saa põhjendada 
ühegi kaaluka ega leevendava teguriga.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina direktiivi 2011/98/EL artikli 12 
lõike 2 punktist b on kolmanda riigi 
kodanikest teadlastel õigus vastuvõtva 

1. Erandina direktiivi 2011/98/EL artikli 12 
lõike 2 punktist b on kolmanda riigi 
kodanikest teadlastel ja üliõpilastel õigus 
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liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses 
sotsiaalkindlustusskeemide, sealhulgas 
perehüvitiste kohaldamisega, nii nagu see 
on kindlaks määratud määruses nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.

vastuvõtva liikmesriigi kodanikega 
võrdsele kohtlemisele seoses 
sotsiaalkindlustusskeemide, sealhulgas 
perehüvitiste kohaldamisega, nii nagu see 
on kindlaks määratud määruses nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina direktiivi 2011/98/EL artikli 
12 lõike 2 punktist b on kolmanda riigi 
kodanikest teadlastel õigus vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses 
sotsiaalkindlustusskeemide, sealhulgas 
perehüvitiste kohaldamisega, nii nagu see 
on kindlaks määratud määruses nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.

1. Kolmanda riigi kodanikest teadlastel on
õigus vastuvõtva liikmesriigi kodanikega 
võrdsele kohtlemisele seoses 
sotsiaalkindlustusskeemide, sealhulgas 
perehüvitiste kohaldamisega, nii nagu see 
on kindlaks määratud määruses nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta ja kooskõlas
direktiivi 2011/98/EL artikli 12 lõike 2 
punktiga b.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vabatahtlikel, tasustatud ja 
tasustamata praktikantidel ja au pair’idel, 
olenemata sellest, kas neil on kooskõlas 
liidu või siseriiklike õigusaktidega lubatud 
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töötada, on õigus vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdsele kohtlemisele seoses 
teatavat liiki sotsiaalkindlustusega, nii 
nagu see on kindlaks määratud määruses 
(EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooliõpilastel, vabatahtlikel, 
tasustamata praktikantidel ja au pair’idel, 
olenemata sellest, kas neil on kooskõlas 
liidu või siseriiklike õigusaktidega lubatud 
töötada, on õigus võrdsele kohtlemisele 
seoses juurdepääsuga kaupadele ja 
teenustele ning üldsusele kättesaadavate 
kaupade ja teenuste pakkumisele, välja 
arvatud siseriiklike õigusaktide kohased 
elamispinna saamisega seotud menetlused.

2. Üliõpilastel, kooliõpilastel, 
vabatahtlikel, tasustamata praktikantidel ja 
au pair’idel, olenemata sellest, kas neil on 
kooskõlas liidu või siseriiklike 
õigusaktidega lubatud töötada, on õigus 
võrdsele kohtlemisele seoses 
juurdepääsuga kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, välja arvatud 
siseriiklike õigusaktide kohased 
elamispinna saamisega seotud menetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik määrab selliseks 
tegevuseks lubatud tundide arvu nädalas 
või päevade või kuude arvu aastas, mis ei 
tohi olla vähem kui 20 tundi nädalas või 

3. Iga liikmesriik määrab selliseks 
tegevuseks lubatud tundide arvu nädalas 
või päevade või kuude arvu aastas, mis ei 
tohi olla vähem kui 10 tundi nädalas või 
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vastav arv päevi või kuid aastas. vastav arv päevi või kuid aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast teadusuuringute või õpingute lõppu 
liikmesriigis on kolmandate riikide 
kodanikel õigus jääda liikmesriigi 
territooriumile 12 kuuks töö otsimise või 
ettevõtte asutamise eesmärgil, kui artikli 6 
punktides a ja c–f sätestatud tingimused on 
jätkuvalt täidetud. Pärast kolme, kuid enne 
kuue kuu möödumist võidakse kolmandate 
riikide kodanikelt nõuda tõendit, et nad 
jätkavad töö otsimist või tegelevad 
ettevõtte asutamisega. Pärast kuue kuu 
möödumist võidakse kolmandate riikide 
kodanikelt nõuda lisaks tõendit, et neil on 
reaalne võimalus tööd saada või 
ettevõtlusega alustada.

Liikmesriigid võivad otsustada, et pärast 
teadusuuringute või õpingute lõppu 
liikmesriigis on kolmandate riikide 
kodanikel õigus jääda liikmesriigi 
territooriumile 6–12 kuuks töö otsimise või 
ettevõtte asutamise eesmärgil, kui artikli 6 
punktides a ja c–f sätestatud tingimused on 
jätkuvalt täidetud ning nad on võimelised 
ülal pidama ennast ja vajaduse korral 
oma peret. Pärast kolme, kuid enne kuue 
kuu möödumist võidakse kolmandate 
riikide kodanikelt nõuda tõendit, et nad 
jätkavad töö otsimist või tegelevad 
ettevõtte asutamisega. Pärast kuue kuu 
möödumist võidakse kolmandate riikide 
kodanikelt nõuda lisaks tõendit, et neil on 
reaalne võimalus tööd saada või 
ettevõtlusega alustada.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast teadusuuringute või õpingute lõppu 
liikmesriigis on kolmandate riikide 
kodanikel õigus jääda liikmesriigi 

Pärast teadusuuringute või õpingute lõppu 
liikmesriigis on kolmandate riikide 
kodanikel õigus jääda liikmesriigi 



PE519.478v01-00 34/40 AM\1002688ET.doc

ET

territooriumile 12 kuuks töö otsimise või 
ettevõtte asutamise eesmärgil, kui artikli 6 
punktides a ja c–f sätestatud tingimused on 
jätkuvalt täidetud. Pärast kolme, kuid enne 
kuue kuu möödumist võidakse kolmandate 
riikide kodanikelt nõuda tõendit, et nad 
jätkavad töö otsimist või tegelevad 
ettevõtte asutamisega. Pärast kuue kuu 
möödumist võidakse kolmandate riikide 
kodanikelt nõuda lisaks tõendit, et neil on 
reaalne võimalus tööd saada või 
ettevõtlusega alustada.

territooriumile vähemalt 18 kuuks töö 
otsimise või ettevõtte asutamise eesmärgil, 
kui artikli 6 punktides a ja c–f sätestatud 
tingimused on jätkuvalt täidetud. Pärast 
kolme, kuid enne kuue kuu möödumist 
võidakse kolmandate riikide kodanikelt 
nõuda tõendit, et nad jätkavad töö otsimist 
või tegelevad ettevõtte asutamisega. Pärast 
kuue kuu möödumist võidakse kolmandate 
riikide kodanikelt nõuda lisaks tõendit, et 
neil on reaalne võimalus tööd saada või 
ettevõtlusega alustada.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et teha kindlaks, et tegemist on 
reaalse ettevõttega, võivad liikmesriigid 
nõuda, et kolmanda riigi kodaniku 
rajatud ettevõte vastaks teatud 
tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pärast teadusuuringute või õpingute 
lõppu liikmesriigis on kolmandate riikide 
kodanikel õigus jääda liikmesriigi 
territooriumile vähemalt 12 kuuks töö 



AM\1002688ET.doc 35/40 PE519.478v01-00

ET

otsimise või ettevõtte asutamise eesmärgil, 
kui artikli 6 punktides a ja c–f sätestatud 
tingimused on jätkuvalt täidetud. Pärast 
kolme, kuid enne kuue kuu möödumist 
võidakse kolmandate riikide kodanikelt 
nõuda tõendit, et nad jätkavad töö otsimist 
või tegelevad ettevõtte asutamisega. Pärast 
kuue kuu möödumist võidakse 
kolmandate riikide kodanikelt nõuda 
lisaks tõendit, et neil on reaalne võimalus 
tööd saada või ettevõtlusega alustada.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teadlaste pereliikmed Teadlaste ja üliõpilaste pereliikmed

Or. en

Muudatusettepanek 149
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina direktiivi 2003/86/EÜ artikli 3 
lõikest 1 ja artiklist 8 ei seata perekonna 
taasühinemise eeltingimuseks nõuet, et 
teadusuuringute eesmärgil riigis viibival 
loa omanikul peab olema põhjust eeldada, 
et ta saab riigis alalise elamise õiguse, ega 
nõuet, et ta peab olema riigis elanud 
teatava minimaalse aja.

1. Erandina direktiivi 2003/86/EÜ artikli 3 
lõikest 1 ja artiklist 8 ei seata perekonna 
taasühinemise eeltingimuseks nõuet, et 
teadusuuringute või õpingute eesmärgil 
riigis viibival loa omanikul peab olema 
põhjust eeldada, et ta saab riigis alalise 
elamise õiguse, ega nõuet, et ta peab olema 
riigis elanud teatava minimaalse aja.
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Or. en

Muudatusettepanek 150
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina direktiivi 2003/86/EÜ artikli 5 
lõike 4 esimesest lõigust väljastatakse 
perekonna taasühinemise tingimuste 
täitmisel pereliikmetele load 90 päeva 
jooksul alates taotluse esitamise 
kuupäevast ja liikuvusmeetmeid 
sisaldavate asjakohaste liidu 
programmidega hõlmatud kolmandate 
riikide kodanikest teadlaste pereliikmetele 
60 päeva jooksul alates algse taotluse 
esitamise kuupäevast.

3. Erandina direktiivi 2003/86/EÜ artikli 5 
lõike 4 esimesest lõigust väljastatakse 
perekonna taasühinemise tingimuste 
täitmisel pereliikmetele load 90 päeva 
jooksul alates taotluse esitamise 
kuupäevast ja liikuvusmeetmeid 
sisaldavate asjakohaste liidu 
programmidega hõlmatud kolmandate 
riikide kodanikest teadlaste ja üliõpilaste 
pereliikmetele 60 päeva jooksul alates 
algse taotluse esitamise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina direktiivi 2003/86/EÜ artikli 
13 lõigetest 2 ja 3 on pereliikmete loa 
kehtivusaeg võrdne teadlasele antud loa 
kehtivusajaga, kui nende reisidokumentide 
kehtivusaeg seda võimaldab.

4. Erandina direktiivi 2003/86/EÜ artikli 
13 lõigetest 2 ja 3 on pereliikmete loa 
kehtivusaeg võrdne teadlasele või 
üliõpilasele antud loa kehtivusajaga, kui 
nende reisidokumentide kehtivusaeg seda 
võimaldab.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teadlaste, üliõpilaste ja tasustatud 
praktikantide õigus liikmesriikide vahel 
liikuda

Teadlaste, üliõpilaste, tasustatud ja
tasustamata praktikantide õigus 
liikmesriikide vahel liikuda

Or. en

Muudatusettepanek 153
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi kodanik, kes on käesoleva 
direktiivi alusel teadlasena riiki lubatud, 
võib käesolevas artiklis kehtestatud 
tingimustel teha oma teadusuuringuid 
osaliselt teises liikmesriigis.

Kolmanda riigi kodanik, kes on käesoleva 
direktiivi alusel teadlasena riiki lubatud, 
võib käesolevas artiklis kehtestatud 
tingimustel teha pikaajalise viisa ja 
elamisloa kehtivuse ajal oma
teadusuuringuid osaliselt teises 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teadlane viibib teises liikmesriigis kuni 
kuus kuud, võib ta seal teadusuuringuid 
teha esimeses liikmesriigis sõlmitud 
vastuvõtulepingu alusel, tingimusel et tal 

Kui teadlane viibib teises liikmesriigis kuni 
kuus kuud, võib ta seal teadusuuringuid 
teha esimeses liikmesriigis sõlmitud 
vastuvõtulepingu alusel, tingimusel et tal 
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on teises liikmesriigis piisavalt 
toimetulekuvahendeid ning ta ei kujuta 
ohtu teise liikmesriigi avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või rahva tervisele.

on teises liikmesriigis piisavalt 
toimetulekuvahendeid ning ta ei kujuta 
ohtu teise liikmesriigi avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või rahva tervisele. 
Teadlased peavad veetma vähemalt ühe 
kuu esimeses liikmesriigis enne teadustöö 
eesmärgil teise liikmesriiki kolimist. Kui 
ei ole teisiti kokku lepitud, ei vastuta 
esimese liikmesriigi teadusasutus teadlase 
eest ajal, kui too viibib teises liikmesriigis. 
Kui vastuvõtu- või tööleping esimeses 
liikmesriigis ei hõlma viibimist teises 
liikmesriigis või ei ole selleks sobiv, tuleks 
sõlmida uus leping ja võimaluse korral 
määrata ka vastuvõttev teadusasutus 
teises liikmesriigis. Tavaliselt tuleb teist 
liikmesriiki teadlase riiki sisenemisest 
ainult teavitada, aga kui teine liikmesriik 
ei luba teadlasel riiki jääda, peab teadlane 
omal kulul reisima tagasi esimesse 
liikmesriiki, kui ei ole kokku lepitud 
teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi kodanikul, kes on 
käesoleva direktiivi alusel lubatud riiki 
üliõpilase või tasustatud praktikandina, 
lubatakse kauem kui kolme kuu jooksul, 
aga mitte pikemalt kui kuue kuu jooksul 
sooritada osa õpingutest/praktikast teises 
liikmesriigis, tingimusel et ta on enne teise 
liikmesriiki siirdumist edastanud teise 
liikmesriigi pädevale asutusele järgmised 
dokumendid:

Kolmanda riigi kodanikul, kes on 
käesoleva direktiivi alusel lubatud riiki 
üliõpilase või tasustatud/tasustamata 
praktikandina, lubatakse kauem kui kolme 
kuu jooksul, aga mitte pikemalt kui kuue 
kuu jooksul sooritada osa 
õpingutest/praktikast teises liikmesriigis, 
tingimusel et ta on enne teise liikmesriiki 
siirdumist edastanud teise liikmesriigi 
pädevale asutusele järgmised dokumendid:

Or. en
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Muudatusettepanek 156
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) stabiilne ja korrapärane sissetulek, 
millega ta suudab iseennast ja oma 
pereliikmeid ilma asjaomase liikmesriigi 
sotsiaalabita ülal pidada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 157
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
nõuetekohase loataotluse kohta otsuse ning 
teavitavad sellest taotluse esitajat 
kirjalikult kooskõlas asjaomase liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud menetlustega 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 60 päeva
jooksul alates taotluse esitamise 
kuupäevast ning 30 päeva jooksul, kui 
tegemist on kolmandate riikide kodanikest 
teadlaste ja üliõpilastega, kes on hõlmatud 
liikuvusmeetmeid sisaldavate liidu 
programmidega.

1. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
nõuetekohase loataotluse kohta otsuse ning 
teavitavad sellest taotluse esitajat 
kirjalikult kooskõlas asjaomase liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud menetlustega 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 90 päeva
jooksul alates taotluse esitamise 
kuupäevast ning 45 päeva jooksul, kui 
tegemist on kolmandate riikide kodanikest 
teadlaste ja üliõpilastega, kes on hõlmatud 
liikuvusmeetmeid sisaldavate liidu 
programmidega.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kahe aasta pärast 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest]. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kolme aasta pärast 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest]. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en


