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Tarkistus 78
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Olisi helpotettava tutkijoiden
maahanpääsyä maahanpääsymenettelyllä, 
joka ei ole riippuvainen heidän 
oikeudellisesta asemastaan suhteessa 
vastaanottavaan tutkimusorganisaatioon 
eikä edellytä työluvan myöntämistä 
oleskeluluvan tai pitkäaikaisen viisumin 
lisäksi. Tämän menettelyn olisi 
perustuttava tutkimusorganisaatioiden ja 
jäsenvaltioiden 
maahanmuuttoviranomaisten väliseen 
yhteistyöhön siten, että 
tutkimusorganisaatioille annetaan 
keskeinen asema 
maahanpääsymenettelyssä kolmansien 
maiden tutkijoiden unionin alueelle tulon ja 
siellä oleskelun helpottamiseksi ja 
menettelyn nopeuttamiseksi. Samalla 
säilytetään ennallaan 
maahanmuuttopolitiikkaa koskevat 
jäsenvaltioiden toimivaltuudet.
Jäsenvaltioiden hyväksymien 
tutkimusorganisaatioiden olisi voitava 
allekirjoittaa kolmannen maan kansalaisen 
kanssa tutkimushankkeen toteuttamista 
koskeva vastaanottosopimus. Jäsenvaltiot 
myöntävät vastaanottosopimuksen 
perusteella luvan, jos maahantulolle ja 
maassa oleskelulle asetetut edellytykset 
täyttyvät.

(9) Olisi helpotettava tutkijoiden 
maahanpääsyä maahanpääsymenettelyllä, 
joka ei ole riippuvainen heidän 
oikeudellisesta asemastaan suhteessa 
vastaanottavaan tutkimusorganisaatioon 
eikä edellytä työluvan myöntämistä 
oleskeluluvan tai pitkäaikaisen viisumin 
lisäksi. Tämän menettelyn olisi 
perustuttava tutkimusorganisaatioiden ja 
jäsenvaltioiden 
maahanmuuttoviranomaisten väliseen 
yhteistyöhön siten, että 
tutkimusorganisaatioille annetaan 
keskeinen asema 
maahanpääsymenettelyssä kolmansien 
maiden tutkijoiden unionin alueelle tulon ja 
siellä oleskelun helpottamiseksi ja 
menettelyn nopeuttamiseksi. Samalla 
säilytetään ennallaan 
maahanmuuttopolitiikkaa koskevat 
jäsenvaltioiden toimivaltuudet.
Jäsenvaltioiden hyväksymien 
tutkimusorganisaatioiden olisi voitava 
allekirjoittaa kolmannen maan kansalaisen 
kanssa tutkimushankkeen toteuttamista 
koskeva vastaanottosopimus, tarvittaessa 
myös työsopimus. Jäsenvaltiot myöntävät 
vastaanottosopimuksen perusteella luvan, 
jos maahantulolle ja maassa oleskelulle 
asetetut edellytykset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 79
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta Euroopan unioni olisi 
houkuttelevampi tutkijoille, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, oikeudesta 
perheenyhdistämiseen 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2003/86/EY määritellyt 
tutkijoiden perheenjäsenet olisi päästettävä 
maahan heidän kanssaan. Heihin olisi 
sovellettava unionin sisäistä liikkuvuutta 
koskevia säännöksiä, ja heillä olisi oltava 
myös pääsy työmarkkinoille.

(11) Jotta Euroopan unioni olisi 
houkuttelevampi tutkijoille ja 
opiskelijoille, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, oikeudesta 
perheenyhdistämiseen 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2003/86/EY määritellyt 
tutkijoiden ja opiskelijoiden
perheenjäsenet olisi päästettävä maahan 
heidän kanssaan. Heihin olisi sovellettava 
unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia 
säännöksiä, ja heillä olisi oltava myös 
pääsy työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 80
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta Euroopan unioni olisi 
houkuttelevampi tutkijoille, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, oikeudesta 
perheenyhdistämiseen 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2003/86/EY määritellyt 
tutkijoiden perheenjäsenet olisi päästettävä 
maahan heidän kanssaan. Heihin olisi 
sovellettava unionin sisäistä liikkuvuutta 
koskevia säännöksiä, ja heillä olisi oltava 
myös pääsy työmarkkinoille.

(11) Jotta Euroopan unioni olisi 
houkuttelevampi tutkijoille, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, oikeudesta 
perheenyhdistämiseen 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2003/86/EY määritellyt 
tutkijoiden perheenjäsenet olisi päästettävä 
maahan heidän kanssaan. Heihin olisi 
sovellettava unionin sisäistä liikkuvuutta 
koskevia säännöksiä, ja heillä olisi oltava 
myös pääsy työmarkkinoille. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi harkittava sellaisten 
tiedotuskeskusten perustamista 
kolmansiin maihin ja omalle alueelleen, 
joissa tutkijat, opiskelijat, harjoittelijat ja 
au pairit voisivat saada helposti kaikki 
tiedot työmarkkinoille pääsyä, 
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sosiaaliturvaa ja oleskelulupaa koskevista 
oikeuksistaan.

Or. en

Tarkistus 81
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
kohtelemaan tohtorintutkinto-opiskelijoita 
tutkijoina, jos se on tarkoituksenmukaista.

(12) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
kohtelemaan tohtorintutkinto-opiskelijoita 
tutkijoina ja ammatillista koulutusta 
tarjoavien keskiasteen oppilaitosten 
oppilaita opiskelijoina, jos se on 
tarkoituksenmukaista.

Or. en

Tarkistus 82
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
kohtelemaan tohtorintutkinto-opiskelijoita 
tutkijoina, jos se on tarkoituksenmukaista.

(12) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
kohtelemaan tohtorintutkinto-opiskelijoita 
tutkijoina, jos se on tarkoituksenmukaista, 
mutta jäsenvaltiot voivat katsoa myös 
muiden tutkintojen tai käytännön 
kokemuksen soveltuvan tietyn 
tutkimuksen tarkoituksiin.

Or. en
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Tarkistus 83
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta 
maksun lupahakemusten käsittelystä. 
Maksut olisi suhteutettava oleskelun 
tarkoitukseen.

(25) Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta 
maksun lupahakemusten käsittelystä. 
Maksut olisi suhteutettava oleskelun 
tarkoitukseen, jotta annetaan se 
vaikutelma, että opiskelijat ovat 
tervetulleita eikä heitä pelotella pois.

Or. en

Tarkistus 84
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maahanpääsy tässä direktiivissä 
säädettyjä tarkoituksia varten voidaan 
evätä asianmukaisesti perustelluista syistä.
Maahanpääsy voidaan yksittäistapauksessa 
evätä varsinkin, jos jäsenvaltio katsoo 
tosiseikkoihin perustuvan arvion 
mukaisesti, että asianomainen kolmannen 
maan kansalainen on mahdollinen uhka 
yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai 
kansanterveydelle.

(28) Maahanpääsy tässä direktiivissä 
säädettyjä tarkoituksia varten voidaan 
evätä asianmukaisesti perustelluista syistä.
Maahanpääsy voidaan yksittäistapauksessa 
evätä varsinkin, jos jäsenvaltio katsoo 
tosiseikkoihin perustuvan arvion 
mukaisesti, että asianomainen kolmannen 
maan kansalainen on mahdollinen uhka 
yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 85
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(30) Kansallisten viranomaisten olisi 
annettava kolmansien maiden kansalaisille, 
jotka hakevat tämän direktiivin nojalla 
pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta 
koskevasta päätöksestä. Niiden olisi 
tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman 
pian ja viimeistään 60 päivän kuluessa tai, 
jos kyseessä on liikkuvuustoimenpiteitä 
sisältävien unionin ohjelmien piiriin 
kuuluva tutkija tai opiskelija, 
mahdollisimman pian ja viimeistään
30 päivän kuluessa hakemuspäivästä 
lukien.

(30) Kansallisten viranomaisten olisi 
annettava kolmansien maiden kansalaisille, 
jotka hakevat tämän direktiivin nojalla 
pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta
koskevasta päätöksestä. Niiden olisi 
tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman 
pian ja viimeistään 90 päivän kuluessa tai, 
jos kyseessä on liikkuvuustoimenpiteitä 
sisältävien unionin ohjelmien piiriin 
kuuluva tutkija tai opiskelija, 
mahdollisimman pian ja viimeistään
45 päivän kuluessa hakemuspäivästä 
lukien.

Or. en

Tarkistus 86
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Olisi helpotettava 
sellaisten tutkijoiden, opiskelijoiden ja
palkallisten harjoittelijoiden unionin 
sisäistä liikkuvuutta, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia. Tutkijoiden osalta tällä 
direktiivillä olisi parannettava sääntöjä, 
jotka koskevat sitä, kuinka pitkäksi ajaksi 
ensimmäisen jäsenvaltion myöntämän 
luvan olisi katettava oleskelut toisessa 
jäsenvaltiossa edellyttämättä uutta 
vastaanottosopimusta. Opiskelijoiden ja 
uuden, palkallisten harjoittelijoiden 
ryhmän tilannetta olisi parannettava 
antamalla heidän oleskella toisessa 
jäsenvaltiossa kolmesta kuukaudesta 
kuuteen kuukauteen kestäviä jaksoja 
edellyttäen, että he täyttävät tässä 
direktiivissä säädetyt yleiset edellytykset.
Sellaisiin harjoittelijoihin, jotka ovat 

(31) Olisi helpotettava 
sellaisten tutkijoiden, opiskelijoiden sekä
palkallisten ja palkattomien
harjoittelijoiden unionin sisäistä 
liikkuvuutta, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia. Tutkijoiden osalta tällä 
direktiivillä olisi parannettava sääntöjä, 
jotka koskevat sitä, kuinka pitkäksi ajaksi 
ensimmäisen jäsenvaltion myöntämän 
luvan olisi katettava oleskelut toisessa 
jäsenvaltiossa edellyttämättä uutta 
vastaanottosopimusta. Opiskelijoiden ja 
uuden, palkallisten harjoittelijoiden 
ryhmän tilannetta olisi parannettava 
antamalla heidän oleskella toisessa 
jäsenvaltiossa kolmesta kuukaudesta 
kuuteen kuukauteen kestäviä jaksoja 
edellyttäen, että he täyttävät tässä 
direktiivissä säädetyt yleiset edellytykset.
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kolmansien maiden kansalaisia ja tulevat 
unioniin yrityksen sisäisen siirron saaneina, 
olisi sovellettava [yrityksen sisäisistä 
siirroista annetun direktiivin 2013/xx/EU] 
mukaisesti erityisiä unionin sisäistä 
liikkuvuutta koskevia säännöksiä, jotka on 
laadittu heidän siirtonsa luonteen 
huomioon ottaen.

Sellaisiin harjoittelijoihin, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia ja tulevat 
unioniin yrityksen sisäisen siirron saaneina, 
olisi sovellettava [yrityksen sisäisistä 
siirroista annetun direktiivin 2013/xx/EU] 
mukaisesti erityisiä unionin sisäistä 
liikkuvuutta koskevia säännöksiä, jotka on 
laadittu heidän siirtonsa luonteen 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 87
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan 
opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
oltava parempi mahdollisuus päästä 
työmarkkinoille tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin, mikä tarkoittaa 
vähintään 20:tä tuntia viikossa. Periaatetta, 
jonka mukaan opiskelijoilla on oikeus 
päästä työmarkkinoille, olisi noudatettava 
pääsääntönä. Poikkeuksellisissa 
olosuhteissa jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava ottaa kansallinen 
työmarkkinatilanteensa huomioon, mutta 
vaarana ei saa olla, että tämä kumoaa 
kokonaan oikeuden työhön.

(33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan 
opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
oltava parempi mahdollisuus päästä 
työmarkkinoille tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin, mikä tarkoittaa 
vähintään 20:tä tuntia viikossa. Periaatetta, 
jonka mukaan opiskelijoilla on oikeus 
päästä työmarkkinoille, olisi noudatettava 
pääsääntönä.

Or. en

Tarkistus 88
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan 
opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
oltava parempi mahdollisuus päästä 
työmarkkinoille tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin, mikä tarkoittaa 
vähintään 20:tä tuntia viikossa. Periaatetta, 
jonka mukaan opiskelijoilla on oikeus 
päästä työmarkkinoille, olisi noudatettava 
pääsääntönä. Poikkeuksellisissa 
olosuhteissa jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava ottaa kansallinen 
työmarkkinatilanteensa huomioon, mutta 
vaarana ei saa olla, että tämä kumoaa 
kokonaan oikeuden työhön.

(33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan 
opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
oltava parempi mahdollisuus päästä 
työmarkkinoille tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin, mikä tarkoittaa 
vähintään 10:tä tuntia viikossa. Periaatetta, 
jonka mukaan opiskelijoilla on oikeus 
päästä työmarkkinoille, olisi noudatettava 
pääsääntönä. Poikkeuksellisissa 
olosuhteissa jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava ottaa kansallinen 
työmarkkinatilanteensa huomioon, mutta 
vaarana ei saa olla, että tämä kumoaa 
kokonaan oikeuden työhön.

Or. en

Tarkistus 89
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
unionissa valmistuvien opiskelijoiden, 
jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia 
tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen
12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan 
voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä 
tavoin pyritään osaltaan varmistamaan, että 
hyvin koulutettua työvoimaa on käytössä 
tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden olisi 
annettava tämä mahdollisuus myös 
tutkijoille, kun he ovat saaneet 
vastaanottosopimuksessa määritellyn 
tutkimushankkeen päätökseen. Tästä ei 
saisi tulle automaattista oikeutta päästä 
työmarkkinoille tai perustaa yritys.
Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan 
mukaisesti pyytää esittämään todisteita.

(34) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
unionissa valmistuvien opiskelijoiden, 
jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia 
tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen
vähintään 18 kuukaudeksi alkuperäisen 
luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. 
Tällä tavoin pyritään osaltaan 
varmistamaan, että hyvin koulutettua 
työvoimaa on käytössä tulevaisuutta 
varten. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämä 
mahdollisuus myös tutkijoille, kun he ovat 
saaneet vastaanottosopimuksessa 
määritellyn tutkimushankkeen päätökseen.
Tästä ei saisi tulle automaattista oikeutta 
päästä työmarkkinoille tai perustaa yritys.
Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan 
mukaisesti pyytää esittämään todisteita.



PE519.478v01-00 10/42 AM\1002688FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 90
Emer Costello

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
unionissa valmistuvien opiskelijoiden, 
jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia 
tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen 
12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan 
voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä 
tavoin pyritään osaltaan varmistamaan, 
että hyvin koulutettua työvoimaa on 
käytössä tulevaisuutta varten.
Jäsenvaltioiden olisi annettava tämä 
mahdollisuus myös tutkijoille, kun he ovat 
saaneet vastaanottosopimuksessa 
määritellyn tutkimushankkeen päätökseen.
Tästä ei saisi tulle automaattista oikeutta 
päästä työmarkkinoille tai perustaa yritys.
Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan 
mukaisesti pyytää esittämään todisteita.

(34) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
unionissa valmistuvien opiskelijoiden, 
jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia 
tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen 
12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan 
voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä 
tavoin pyritään lisäämään jäsenvaltioiden 
houkuttavuutta opiskelupaikkana ja 
varmistamaan osaltaan, että hyvin 
koulutettua työvoimaa on käytössä 
tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden olisi 
annettava tämä mahdollisuus myös 
tutkijoille, kun he ovat saaneet 
vastaanottosopimuksessa määritellyn 
tutkimushankkeen päätökseen. Tästä ei 
saisi tulle automaattista oikeutta päästä 
työmarkkinoille tai perustaa yritys.
Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan 
mukaisesti pyytää esittämään todisteita.

Or. en

Tarkistus 91
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tämän direktiivin säännökset eivät 
vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan 
säännellä kolmansien maiden kansalaisen 
maahanpääsyä työntekoa varten.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 92
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi 
tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, 
harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 
au paireille, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille 
perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti 
oikeudenmukainen kohtelu. Näillä 
ryhmillä on kolmansien maiden 
kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua 
ja työskentelyä varten myönnettävää 
yhdistelmälupaa koskevasta yhden 
hakemuksen menettelystä sekä 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 
yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä 
joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, olisi 
säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 883/2004 
määriteltyjen sosiaaliturvan alojen osalta 
suotuisammat oikeudet yhdenvertaiseen 
kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa direktiivin 
2011/98/EU nojalla myönnettävien 
oikeuksien lisäksi. Tällä hetkellä viimeksi 
mainitussa säädetään jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta rajoittaa yhdenvertaista 
kohtelua sosiaaliturvan alojen, muun 
muassa perhe-etuuksien, osalta. Tämä 
rajoittamismahdollisuus voisi vaikuttaa
tutkijoihin. Riippumatta siitä, annetaanko 

(36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi 
tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, 
harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 
au paireille, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille 
perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti 
oikeudenmukainen kohtelu. Näistä 
ryhmistä joillakin on kolmansien maiden 
kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua 
ja työskentelyä varten myönnettävää 
yhdistelmälupaa koskevasta yhden 
hakemuksen menettelystä sekä 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 
yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä 
joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa. Tällä hetkellä
direktiivissä 2011/98/EU säädetään 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 
yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan 
alojen, muun muassa perhe-etuuksien, 
osalta. Tätä rajoittamismahdollisuutta 
olisi sovellettava myös tutkijoihin.
Riippumatta siitä, annetaanko unionin 
lainsäädännössä tai vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 
vaihto-oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, 
palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava 
yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja 
palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
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unionin lainsäädännössä tai vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 
vaihto-oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, 
palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava 
yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja 
palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten 
kanssa.

vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 93
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi 
tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, 
harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 
au paireille, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille 
perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti 
oikeudenmukainen kohtelu. Näillä ryhmillä 
on kolmansien maiden kansalaisille 
jäsenvaltion alueella oleskelua ja 
työskentelyä varten myönnettävää 
yhdistelmälupaa koskevasta yhden 
hakemuksen menettelystä sekä 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 
yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä 
joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, olisi 
säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa

(36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi 
tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, 
harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 
au paireille, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille 
perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti 
oikeudenmukainen kohtelu. Näillä ryhmillä 
on kolmansien maiden kansalaisille 
jäsenvaltion alueella oleskelua ja 
työskentelyä varten myönnettävää 
yhdistelmälupaa koskevasta yhden 
hakemuksen menettelystä sekä 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 
yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä 
joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, olisi 
säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
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(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat 
oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla 
myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä 
hetkellä viimeksi mainitussa säädetään 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 
yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan 
alojen, muun muassa perhe-etuuksien, 
osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi 
vaikuttaa tutkijoihin. Riippumatta siitä, 
annetaanko unionin lainsäädännössä tai 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä vaihto-oppilaille, 
vapaaehtoistyöntekijöille, palkattomille 
harjoittelijoille ja au paireille, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, pääsy 
työmarkkinoille, heillä olisi oltava yleisesti 
tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden ja tarjonnan osalta oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat 
oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla 
myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä 
hetkellä viimeksi mainitussa säädetään 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 
yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan 
alojen, muun muassa perhe-etuuksien, 
osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi 
vaikuttaa tutkijoihin. Myös muilla tämän 
direktiivin piiriin kuuluvilla ryhmillä olisi 
oltava oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien 
osalta. Riippumatta siitä, annetaanko 
unionin lainsäädännössä tai vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 
vaihto-oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, 
palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava 
yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja 
palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 94
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’palkattomalla harjoittelijalla’ 
kolmannen maan kansalaista, jolle on 
myönnetty oikeus päästä jäsenvaltion 
alueelle osallistumaan palkattomaan 
harjoitteluun kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

e) ’palkattomalla harjoittelijalla’ 
kolmannen maan kansalaista, jolle on 
myönnetty oikeus päästä jäsenvaltion 
alueelle osallistumaan opintoihinsa 
kuuluvaan palkattomaan 
harjoitteluun kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 95
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’palkallisella harjoittelijalla’ kolmannen 
maan kansalaista, jolle on myönnetty 
oikeus päästä jäsenvaltion alueelle 
osallistumaan harjoitteluun, josta hän saa 
palkkaa, kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti;

f) ’palkallisella harjoittelijalla’ kolmannen 
maan kansalaista, jolle on myönnetty 
oikeus päästä jäsenvaltion alueelle 
osallistumaan harjoitteluun, josta hän saa 
palkkaa, kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön ja/tai jäsenvaltiossa 
sovellettavan työehtosopimuksen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’vapaaehtoistyöntekijällä’ kolmannen 
maan kansalaista, jolle on myönnetty 
oikeus päästä jäsenvaltion alueelle 
osallistumaan tunnustettuun 
vapaaehtoistyöohjelmaan;

g) ’vapaaehtoistyöntekijällä’ kolmannen 
maan kansalaista, jolle on myönnetty 
oikeus päästä jäsenvaltion alueelle 
osallistumaan tunnustettuun 
vapaaehtoistyöohjelmaan, jossa suoritetaan
tehtäviä, jotka toteutetaan vapaaehtoisesti 
henkilön omasta vapaasta tahdosta ja 
motivaatiosta ja joihin ei liity 
taloudellisen voiton tavoittelua ja jotka 
suoritetaan sellaista tarkoitusta varten, 
jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole 
voitto ja josta on hyötyä sekä 
vapaaehtoistyöntekijälle itselleen, 
vapaaehtoisjärjestöltä palveluja 
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vastaanottaville että yhteisöille ja koko 
yhteiskunnalle;

Or. en

Tarkistus 97
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’au pairilla’ kolmannen maan 
kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti
jäsenvaltion alueelle perheeseen kevyttä 
kotitaloustyötä ja lastenhoitoa vastaan 
parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan 
tuntemustaan;

i) ’au pairilla’ nuorta kolmannen maan 
kansalaista, joka vastaanotetaan
määrätyksi ajaksi jäsenvaltion alueelle
isäntäperheeseen kevyttä kotitaloustyötä
ja/tai lastenhoitoa vastaan parantamaan 
kielitaitoaan ja isäntämaan tuntemustaan;

Or. en

Tarkistus 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i kohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’au pairilla’ kolmannen maan 
kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti 
jäsenvaltion alueelle perheeseen kevyttä 
kotitaloustyötä ja lastenhoitoa vastaan 
parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan 
tuntemustaan;

i) ’au pairilla’ kolmannen maan 
kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti 
jäsenvaltion alueelle perheeseen kevyttä 
kotitaloustyötä ja/tai lastenhoitoa vastaan 
parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan 
tuntemustaan;

Or. en

Tarkistus 99
Nadja Hirsch
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’tutkimusorganisaatiolla’ julkista tai 
yksityistä organisaatiota, joka tekee 
tutkimusta ja jonka jokin jäsenvaltio on 
tämän direktiivin tarkoitusta varten 
hyväksynyt lainsäädäntönsä tai 
hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

k) ’tutkimusorganisaatiolla’ julkista tai 
yksityistä organisaatiota ja yritystä, joka 
tekee tutkimusta ja jonka jokin jäsenvaltio 
on tämän direktiivin tarkoitusta varten 
hyväksynyt lainsäädäntönsä tai 
hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 100
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) ’palkalla’ missä tahansa muodossa 
suoritettavaa maksua, joka saadaan 
vastikkeena suoritetuista palveluista ja jota 
kansallisen lainsäädännön tai vakiintuneen 
käytännön mukaisesti pidetään työsuhteen 
olennaisena osana;

m) ’palkalla’ missä tahansa muodossa 
suoritettavaa maksua, joka saadaan 
vastikkeena suoritetuista palveluista ja jota 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
sovellettavan työehtosopimuksen 
mukaisesti pidetään työsuhteen olennaisena 
osana;

Or. en

Tarkistus 101
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin,
joita yksi tai useampi jäsenvaltio on 
tehnyt yhden tai useamman kolmannen 

b) kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin,
jotka on tehty yhden tai useamman
jäsenvaltion ja yhden tai useamman
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maan kanssa. kolmannen maan kesken.

Or. en

Tarkistus 102
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai 
pitää voimassa erityisesti 
liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 
21, 22, 23, 24, 25 ja 29 artiklan osalta
säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta
suotuisampia.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai 
pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat
suotuisampia sen soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 103
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai 
pitää voimassa erityisesti 
liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 
21, 22, 23, 24, 25 ja 29 artiklan osalta
säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta
suotuisampia.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai 
pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat
suotuisampia sen soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta.

Or. en
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Tarkistus 104
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hänellä on sairausvakuutus kaikkien
niiden riskien varalta, joiden osalta 
kyseisen jäsenvaltion kansalaiset yleensä 
on vakuutettu;

c) hänellä on sairausvakuutus niiden 
riskien varalta, joiden osalta kyseisen 
jäsenvaltion kansalaiset yleensä on 
vakuutettu;

Or. en

Tarkistus 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) hän osoittaa jäsenvaltion vaatimuksesta, 
että hänellä on riittävät varat koko 
oleskeluajalleen toimeentuloaan, 
harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten, 
rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta 
kunkin tapauksen yksilölliseen 
tutkimiseen.

f) hän osoittaa jäsenvaltion vaatimuksesta, 
että hänellä on riittävät varat koko 
oleskeluajalleen toimeentuloaan, 
harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten, 
rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta 
kunkin tapauksen yksilölliseen 
tutkimiseen. Tällainen osoittaminen ei ole 
tarpeen, jos kolmannen maan 
kansalainen saa avustusta tai apurahaa, 
jos hän on saanut isäntäperheeltä 
sitoumuksen, että se huolehtii hänen 
kuluistaan, tai jos hän on saanut selkeän 
työtarjouksen tai tarjouksen 
opiskelijavaihtojärjestöltä tai 
vapaaehtoistyöjärjestöltä.

Or. en
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Tarkistus 106
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hänellä on esittää 9 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukainen tutkimusorganisaation 
kanssa allekirjoitettu vastaanottosopimus;

a) hänellä on esittää 9 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukainen tutkimusorganisaation 
kanssa allekirjoitettu vastaanottosopimus ja 
työsopimus, jolloin kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti syntyy 
työsuhde, tai todistus apurahasta;

Or. en

Tarkistus 107
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksyä 
hakemuksen, joka on toimitettu kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen jo ollessa 
niiden alueella.

5. Jäsenvaltioiden on käsiteltävä
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti
hakemus, joka on toimitettu kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen jo ollessa 
niiden alueella.

Or. en

Tarkistus 108
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on päätettävä, tekeekö 
lupahakemuksen tutkija vai asianomainen 

6. Jäsenvaltioiden on päätettävä, tekeekö 
lupahakemuksen tutkija ja asianomainen 
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tutkimusorganisaatio. tutkimusorganisaatio.

Or. en

Tarkistus 109
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltio voi muiden toimenpiteiden 
ohella kieltäytyä uusimasta 
tutkimusorganisaation hyväksyntää tai 
päättää peruuttaa sen, jos organisaatio ei 
enää täytä 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjä 
edellytyksiä, tai jos hyväksyntä on hankittu 
vilpillisin keinoin tai jos organisaatio on 
allekirjoittanut vastaanottosopimuksen 
kolmannen maan kansalaisen kanssa 
vilpillisesti tai huolimattomasti. Kun 
hyväksyntä on evätty tai peruutettu, 
kyseistä organisaatiota voidaan kieltää 
hakemasta uutta hyväksyntää enintään 
viiden vuoden aikana hyväksynnän 
peruuttamista tai uusimatta jättämistä 
koskevan päätöksen julkaisupäivästä.

6. Jäsenvaltio voi muiden toimenpiteiden 
ohella kieltäytyä uusimasta 
tutkimusorganisaation hyväksyntää tai 
päättää peruuttaa sen, jos organisaatio ei 
enää täytä 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjä 
edellytyksiä, tai jos hyväksyntä on hankittu 
vilpillisin keinoin tai jos organisaatio on 
allekirjoittanut vastaanottosopimuksen 
kolmannen maan kansalaisen kanssa 
vilpillisesti tai tahallisesti. Kun hyväksyntä 
on evätty tai peruutettu, kyseistä 
organisaatiota voidaan kieltää hakemasta 
uutta hyväksyntää enintään viiden vuoden 
aikana hyväksynnän peruuttamista tai 
uusimatta jättämistä koskevan päätöksen 
julkaisupäivästä.

Or. en

Tarkistus 110
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tieto tutkimusorganisaation ja tutkijan 
välisestä oikeussuhteesta;

e) tieto tutkimusorganisaation ja tutkijan 
välisestä oikeussuhteesta tai työsuhteesta;

Or. en
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Tarkistus 111
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hän on allekirjoittanut 
harjoittelusopimuksen, jonka asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on tarvittaessa hyväksynyt kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai 
hallinnollisen käytännön mukaisesti, ja
joka koskee harjoittelua yksityisessä tai 
julkisessa yrityksessä taikka julkisessa tai 
yksityisessä ammatillista koulutusta 
järjestävässä laitoksessa, jonka jäsenvaltio 
on hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä 
tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

a) hän on allekirjoittanut opintoihinsa 
kuuluvan harjoittelusopimuksen, jonka 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tarvittaessa hyväksynyt 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön 
mukaisesti, ja joka koskee harjoittelua 
yksityisessä tai julkisessa yrityksessä 
taikka julkisessa tai yksityisessä 
ammatillista koulutusta järjestävässä 
laitoksessa, jonka jäsenvaltio on 
hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä tai 
hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 112
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, 
että hänen aiempi koulutuksensa, 
tutkintonsa tai ammattikokemuksensa on 
sellainen, että hän voi hyötyä 
työkokemuksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, 
että hänen aiempi koulutuksensa, 
tutkintonsa tai ammattikokemuksensa on 
sellainen, että hän voi hyötyä 
työkokemuksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, 
että hänen aiempi koulutuksensa, 
tutkintonsa tai ammattikokemuksensa on 
sellainen, että hän voi hyötyä 
työkokemuksesta.

b) hän osoittaa, että harjoittelujakso 
kuuluu opintoihin, joita hän suorittaa 
alkuperämaansa oppilaitoksessa.

Or. en

Tarkistus 115
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hän seuraa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, 
perustason kielenopetusta, jotta hänellä 
olisi riittävä kielitaito harjoittelun 
suorittamiseen.

Poistetaan.



AM\1002688FI.doc 23/42 PE519.478v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 116
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a alakohdassa tarkoitetussa 
sopimuksessa on kuvailtava 
harjoitteluohjelma, määritettävä sen kesto, 
olosuhteet, joissa harjoittelija 
perehdytetään harjoitteluohjelman 
suorittamiseen, harjoittelijan työaika, 
oikeussuhde vastaanottavaan yksikköön ja, 
jos harjoittelija saa palkkaa, hänelle 
maksettava palkka.

Edellä a alakohdassa tarkoitetussa 
sopimuksessa on kuvailtava 
harjoitteluohjelma, määritettävä sen kesto, 
olosuhteet, joissa harjoittelija 
perehdytetään harjoitteluohjelman 
suorittamiseen, harjoittelijan työaika, 
oikeussuhde vastaanottavaan yksikköön ja, 
jos harjoittelija saa palkkaa, hänelle 
maksettava palkka sekä työsopimus.

Or. en

Tarkistus 117
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi vaatia vastaanottavaa 
yksikköä vakuuttamaan, että kolmannen 
maan kansalainen ei täytä olemassa 
olevaa työpaikkaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 118
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi vaatia vastaanottavaa 
yksikköä vakuuttamaan, että kolmannen 
maan kansalainen ei täytä olemassa olevaa 
työpaikkaa.

2. Jäsenvaltio voi harkita työvoiman 
todellista tarvetta ja pohtia, täyttääkö
kolmannen maan kansalainen olemassa
olevan työpaikan tai onko jäsenvaltion 
omille kansalaisille riittävästi 
harjoittelupaikkoja.

Or. en

Tarkistus 119
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hänelle annetaan, jos vastaanottava 
jäsenvaltio sitä erityisesti vaatii, tämän 
jäsenvaltion kieltä, historiaa sekä 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita 
koskevat perustiedot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 120
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hänelle annetaan, jos vastaanottava 
jäsenvaltio sitä erityisesti vaatii, tämän 
jäsenvaltion kieltä, historiaa sekä 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita 
koskevat perustiedot.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 121
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi harkita, onko 
vapaaehtoistyö aitoa tai vaikuttaako se 
kielteisesti työmarkkinoihin.

Or. en

Tarkistus 122
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hänen on oltava yli 17-vuotias mutta alle 
30-vuotias tai, tapauskohtaisesti 
perustelluissa tapauksissa, yli 30-vuotias;

a) hänen on oltava yli 18-vuotias mutta alle 
30-vuotias tai, tapauskohtaisesti 
perustelluissa tapauksissa, yli 30-vuotias ja 
hän ei saa olla isäntäperheen sukulainen;

Or. en

Tarkistus 123
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hänen on oltava yli 17-vuotias mutta alle
30-vuotias tai, tapauskohtaisesti 
perustelluissa tapauksissa, yli 30-vuotias;

a) hänen on oltava yli 17-vuotias mutta alle
35-vuotias.

Or. en
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Tarkistus 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hänen on oltava yli 17-vuotias mutta 
alle 30-vuotias tai, tapauskohtaisesti 
perustelluissa tapauksissa, yli 30-vuotias;

a) hänen on oltava yli 17-vuotias;

Or. en

Tarkistus 125
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hän toimittaa selvityksen siitä, että 
isäntäperhe vastaa hänestä koko hänen 
oleskelunsa ajan kyseisen jäsenvaltion 
alueella ja erityisesti hänen toimeentulonsa, 
majoituksensa, terveydenhoitonsa sekä
äitiys- ja tapaturmariskien osalta;

b) hän toimittaa selvityksen siitä, että 
isäntäperhe vastaa hänestä koko hänen 
oleskelunsa ajan kyseisen jäsenvaltion 
alueella ja erityisesti hänen toimeentulonsa, 
majoituksensa, terveydenhoitonsa sekä
tapaturmariskin osalta;

Or. en

Tarkistus 126
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen 
välillä tehdyn sopimuksen, jossa 

c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen 
välillä tehdyn sopimuksen, jossa 
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määritellään hänen oikeutensa ja 
velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille 
maksettava taskuraha ja asianmukaiset 
järjestelyt, jotka mahdollistavat kursseilla 
käymisen, sekä osallistuminen päivittäisiin 
töihin perheessä.

määritellään hänen oikeutensa ja 
velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille 
maksettava taskuraha, oikeus vähintään 
yhteen kokonaiseen vapaapäivään 
viikossa ja asianmukaiset järjestelyt, jotka 
mahdollistavat kursseilla käymisen, sekä 
osallistuminen päivittäisiin töihin 
perheessä.

Or. en

Tarkistus 127
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen 
välillä tehdyn sopimuksen, jossa 
määritellään hänen oikeutensa ja 
velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille 
maksettava taskuraha ja asianmukaiset 
järjestelyt, jotka mahdollistavat kursseilla 
käymisen, sekä osallistuminen päivittäisiin 
töihin perheessä.

c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen 
välillä tehdyn sopimuksen, jossa 
määritellään hänen oikeutensa ja 
velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille 
maksettava taskuraha ja asianmukaiset 
järjestelyt, jotka mahdollistavat kursseilla 
käymisen tai edellyttävät sitä, sekä 
osallistuminen päivittäisiin töihin 
perheessä.

Or. en

Tarkistus 128
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi ottaa huomioon muita 
seikkoja päättäessään, voiko isäntäperhe 
tarjota au pairille hyvän kodin tämän 
oleskelun ajaksi.
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Or. en

Tarkistus 129
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus
seuraavissa tapauksissa:

Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen
seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 130
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastaanottava yksikkö tai oppilaitos on 
perustettu ainoastaan maahantulon 
helpottamista varten;

c) vastaanottava yksikkö tai oppilaitos
toimii ainoastaan maahantulon 
helpottamista varten;

Or. en

Tarkistus 131
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) on muita painavia syitä epäillä, että 
vastaanottava yksikkö tai oppilaitos toimii 
vilpillisesti; 
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Or. en

Tarkistus 132
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on peruutettava lupa
seuraavissa tapauksissa:

Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
oleskeluluvan tai kieltäytyä uusimasta sitä 
tämän direktiivin perusteella, jos 
oleskelulupa on hankittu vilpillisesti tai 
jos käy ilmi, että oleskeluluvan haltija ei 
täyttänyt tai ei enää täytä tämän 
direktiivin 6 artiklassa ja muissa asiaa 
koskevissa artikloissa säädettyjä 
maahanpääsyn tai oleskelun edellytyksiä 
tai oleskelee maassa muuta kuin sitä 
tarkoitusta varten, minkä perusteella 
hänelle myönnettiin oleskelulupa, 
erityisesti seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 133
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on peruutettava lupa
seuraavissa tapauksissa:

Jäsenvaltiot voivat peruuttaa luvan
seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 134
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastaanottava yksikkö on perustettu
ainoastaan maahantulon helpottamista 
varten;

c) vastaanottava yksikkö toimii ainoastaan 
maahantulon helpottamista varten;

Or. en

Tarkistus 135
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vastaanottava yksikkö ei täytä 
kansallisessa lainsäädännössä asetettuja 
sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä 
oikeudellisia velvoitteitaan tai se on 
jättänyt konkurssihakemuksen tai on 
muuten maksukyvytön;

d) vastaanottava yksikkö ei täytä 
kansallisessa lainsäädännössä asetettuja 
sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä 
oikeudellisia velvoitteitaan tai se on 
jättänyt konkurssihakemuksen tai on 
muuten maksukyvytön. Jos näin tapahtuu 
opiskelujen ollessa kesken, opiskelijalle 
olisi annettava kohtuullinen aika löytää 
vastaava kurssi, jotta hän voi saattaa 
opintonsa päätökseen;

Or. en

Tarkistus 136
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) opiskelija ei noudata 23 artiklassa 
säädettyjä taloudellisen toiminnan 
aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 

f) opiskelija ei noudata 23 artiklassa 
säädettyjä taloudellisen toiminnan 
aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
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käytännön mukaisesti hyväksyttävällä 
tavalla.

käytännön mukaisesti hyväksyttävällä 
tavalla eikä opiskelijalla ole esittää 
lieventäviä seikkoja, jotka selittäisivät 
tilanteen.

Or. en

Tarkistus 137
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa luvan 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen
sekä kansanterveyteen perustuvista syistä.

2. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa luvan 
yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen 
perustuvista syistä.

Or. en

Tarkistus 138
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) opiskelija ei noudata 23 artiklassa 
säädettyjä taloudellisen toiminnan 
aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön mukaisesti hyväksyttävällä 
tavalla.

c) opiskelija ei noudata 23 artiklassa 
säädettyjä taloudellisen toiminnan 
aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön mukaisesti hyväksyttävällä 
tavalla eikä opiskelijalla ole esittää 
lieventäviä seikkoja, jotka selittäisivät 
tilanteen.

Or. en
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Tarkistus 139
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, tutkijoilla, jotka 
ovat kolmansien maiden kansalaisia, on 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-
etuuksien, osalta.

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, tutkijoilla ja 
opiskelijoilla, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, on oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-
etuuksien, osalta.

Or. en

Tarkistus 140
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, tutkijoilla, jotka 
ovat kolmansien maiden kansalaisia, on 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-
etuuksien, osalta.

1. Direktiivin 2011/98/EU 12 artiklan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti
tutkijoilla, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, on oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-
etuuksien, osalta.

Or. en
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Tarkistus 141
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vapaaehtoistyöntekijöillä, 
palkallisilla ja palkattomilla 
harjoittelijoilla sekä au paireilla on siitä 
riippumatta, sallitaanko heidän tehdä 
työtä unionin lainsäädännön tai 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti vai 
ei, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 883/2004 
määriteltyjen sosiaaliturvan alojen osalta.

Or. en

Tarkistus 142
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihto-oppilailla, 
vapaaehtoistyöntekijöillä, palkattomilla 
harjoittelijoilla ja au paireilla on, siitä 
riippumatta, sallitaanko heidän tehdä työtä 
unionin lainsäädännön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun yleisesti tarjolla 
olevien tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden ja tarjonnan osalta.

2. Opiskelijoilla, vaihto-oppilailla, 
vapaaehtoistyöntekijöillä, palkattomilla 
harjoittelijoilla ja au paireilla on, siitä 
riippumatta, sallitaanko heidän tehdä työtä 
unionin lainsäädännön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun yleisesti tarjolla 
olevien tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden ja tarjonnan osalta.

Or. en
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Tarkistus 143
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kukin jäsenvaltio vahvistaa tällaisen 
toiminnan harjoittamiseen sallitun 
enimmäisajan joko tunteina viikossa taikka 
päivinä tai kuukausina vuodessa. 
Enimmäisajan on oltava
vähintään 20 tuntia viikossa tai vastaava 
määrä päiviä tai kuukausia vuodessa.

3. Kukin jäsenvaltio vahvistaa tällaisen 
toiminnan harjoittamiseen sallitun 
enimmäisajan joko tunteina viikossa taikka 
päivinä tai kuukausina vuodessa. 
Enimmäisajan on oltava
vähintään 10 tuntia viikossa tai vastaava 
määrä päiviä tai kuukausia vuodessa.

Or. en

Tarkistus 144
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa 
jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien 
maiden kansalaisilla on oikeus jäädä 
jäsenvaltion alueelle 12 kuukaudeksi 
etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 
6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa 
säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät.
Kolmansien maiden kansalaisia voidaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja 
viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi 
kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, 
että he etsivät edelleen työtä tai ovat 
perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden 
kuluttua kolmansien maiden kansalaisia 
voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, 
että heillä on todelliset mahdollisuudet 
työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että saatuaan 
tutkimustyönsä tai opiskelunsa 
jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien 
maiden kansalaisilla on oikeus jäädä 
jäsenvaltion alueelle 6–12 kuukaudeksi 
etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 
6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa 
säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät ja 
he pystyvät huolehtimaan omasta ja 
tarvittaessa perheensä toimeentulosta.
Kolmansien maiden kansalaisia voidaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja 
viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi 
kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, 
että he etsivät edelleen työtä tai ovat 
perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden 
kuluttua kolmansien maiden kansalaisia 
voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, 
että heillä on todelliset mahdollisuudet 
työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.
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Or. en

Tarkistus 145
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa 
jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien 
maiden kansalaisilla on oikeus jäädä 
jäsenvaltion alueelle 12 kuukaudeksi 
etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 
6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa 
säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät.
Kolmansien maiden kansalaisia voidaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja 
viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi 
kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, 
että he etsivät edelleen työtä tai ovat 
perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden 
kuluttua kolmansien maiden kansalaisia 
voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, 
että heillä on todelliset mahdollisuudet 
työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa 
jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien 
maiden kansalaisilla on oikeus jäädä 
jäsenvaltion alueelle vähintään 
18 kuukaudeksi etsimään työtä tai 
perustamaan yritys, jos 6 artiklan a 
kohdassa ja c–f kohdassa säädetyt
edellytykset edelleen täyttyvät.
Kolmansien maiden kansalaisia voidaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja 
viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi 
kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, 
että he etsivät edelleen työtä tai ovat 
perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden 
kuluttua kolmansien maiden kansalaisia 
voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, 
että heillä on todelliset mahdollisuudet 
työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

Or. en

Tarkistus 146
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että kolmansien
maiden kansalaisten perustamien 
yritysten on täytettävä tiettyjä ehtoja, joilla 
varmistetaan, että ne ovat aitoja yrityksiä.
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Or. en

Tarkistus 147
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Saatuaan tutkimustyönsä tai 
opiskelunsa jäsenvaltiossa päätökseen 
kolmansien maiden kansalaisilla on 
oikeus jäädä jäsenvaltion alueelle 
vähintään 12 kuukaudeksi etsimään työtä 
tai perustamaan yritys, jos 6 artiklan 
a kohdassa ja c–f kohdassa säädetyt 
edellytykset edelleen täyttyvät. 
Kolmansien maiden kansalaisia voidaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua 
ja viimeistään ennen kuin on kulunut 
kuusi kuukautta pyytää esittämään 
todisteet siitä, että he etsivät edelleen työtä 
tai ovat perustamassa yritystä. Kuuden 
kuukauden kuluttua kolmansien maiden 
kansalaisia voidaan lisäksi pyytää 
esittämään todisteet, että heillä on 
todelliset mahdollisuudet työllistyä tai 
käynnistää yritystoiminta.

Or. en

Tarkistus 148
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tutkijoiden perheenjäsenet Tutkijoiden ja opiskelijoiden
perheenjäsenet
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Or. en

Tarkistus 149
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2003/86/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja 
8 artiklassa säädetään, perheenyhdistämistä 
ei saa tehdä riippuvaiseksi siitä, että 
tutkimusta varten myönnettyä oleskelua 
koskevan luvan haltijalla pitäisi olla 
perustellut mahdollisuudet saada pysyvä 
oleskeluoikeus, eikä siitä, että tietty 
oleskelun vähimmäisaika pitäisi olla 
ylittynyt.

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2003/86/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja 
8 artiklassa säädetään, perheenyhdistämistä 
ei saa tehdä riippuvaiseksi siitä, että 
tutkimusta tai opiskelua varten myönnettyä 
oleskelua koskevan luvan haltijalla pitäisi 
olla perustellut mahdollisuudet saada 
pysyvä oleskeluoikeus, eikä siitä, että tietty 
oleskelun vähimmäisaika pitäisi olla 
ylittynyt.

Or. en

Tarkistus 150
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2003/86/EY 5 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
perheenjäsenten luvat on myönnettävä 
perheenyhdistämisen edellytysten 
täyttyessä 90 päivän kuluessa hakemuksen 
jättämispäivästä ja 60 päivän kuluessa 
liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin 
ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
perheenjäseniä koskevan alkuperäisen 

3. Poiketen siitä, mitä direktiivin
2003/86/EY 5 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
perheenjäsenten luvat on myönnettävä 
perheenyhdistämisen edellytysten 
täyttyessä 90 päivän kuluessa hakemuksen 
jättämispäivästä ja 60 päivän kuluessa 
liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin 
ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden ja 
opiskelijoiden, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, perheenjäseniä 
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hakemuksen päiväyksestä. koskevan alkuperäisen hakemuksen 
päiväyksestä.

Or. en

Tarkistus 151
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2003/86/EY 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
säädetään, perheenjäsenten lupien 
voimassaoloajan on oltava saman kuin 
tutkijalle myönnetyssä luvassa edellyttäen, 
että tämä on mahdollista heidän 
matkustusasiakirjojensa 
voimassaoloaikojen perusteella.

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2003/86/EY 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
säädetään, perheenjäsenten lupien 
voimassaoloajan on oltava saman kuin 
tutkijalle tai opiskelijalle myönnetyssä 
luvassa edellyttäen, että tämä on 
mahdollista heidän matkustusasiakirjojensa 
voimassaoloaikojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 152
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tutkijoiden, opiskelijoiden ja palkallisten 
harjoittelijoiden oikeus liikkuvuuteen 
jäsenvaltioiden välillä

Tutkijoiden, opiskelijoiden sekä 
palkallisten ja palkattomien
harjoittelijoiden oikeus liikkuvuuteen 
jäsenvaltioiden välillä

Or. en

Tarkistus 153
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan kansalaisen, joka on 
päästetty maahan tutkijana tämän 
direktiivin nojalla, on saatava toteuttaa osa 
tutkimuksestaan toisessa jäsenvaltiossa 
tässä artiklassa asetetuin edellytyksin.

Kolmannen maan kansalaisen, joka on 
päästetty maahan tutkijana tämän 
direktiivin nojalla, on saatava toteuttaa osa 
tutkimuksestaan toisessa jäsenvaltiossa
sinä aikana, kun pitkäaikainen viisumi ja 
oleskelulupa ovat voimassa, tässä 
artiklassa asetetuin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 154
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tutkija oleskelee enintään kuusi 
kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimus 
voidaan toteuttaa ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa tehdyn 
vastaanottosopimuksen perusteella 
edellyttäen, että tutkijalla on riittävät varat 
toisessa jäsenvaltiossa eikä häntä pidetä 
toisessa jäsenvaltiossa uhkana yleiselle 
järjestykselle ja turvallisuudelle tai 
kansanterveydelle.

Jos tutkija oleskelee enintään kuusi 
kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimus 
voidaan toteuttaa ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa tehdyn 
vastaanottosopimuksen perusteella 
edellyttäen, että tutkijalla on riittävät varat 
toisessa jäsenvaltiossa eikä häntä pidetä 
toisessa jäsenvaltiossa uhkana yleiselle 
järjestykselle ja turvallisuudelle tai 
kansanterveydelle. Tutkijan on oleskeltava 
ensimmäisessä jäsenvaltiossa vähintään 
kuukausi, ennen kuin hän muuttaa 
toiseen jäsenvaltioon tekemään 
tutkimusta. Ensimmäisen jäsenvaltion 
tutkimuslaitos ei vastaa tutkijasta sinä 
aikana, jonka tämä oleskelee toisessa 
jäsenvaltiossa, ellei toisin sovita. Jos 
ensimmäisessä jäsenvaltiossa 
allekirjoitettu vastaanottosopimus tai 
työsopimus ei sisällä oleskelua toisessa 
jäsenvaltiossa tai ei sovellu siihen, olisi 
tehtävä uusi sopimus mahdollisesti myös 
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vastaanottavan tutkimuslaitoksen kanssa 
toisessa jäsenvaltiossa. Yleensä riittää, 
että toiselle jäsenvaltiolle ilmoitetaan 
tutkijan maahantulosta, mutta jos toinen 
jäsenvaltio kieltäytyy antamasta lupaa 
tutkijan oleskeluun, tämän on 
matkustettava takaisin ensimmäiseen 
jäsenvaltioon omalla kustannuksellaan, 
ellei toisin sovita.

Or. en

Tarkistus 155
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan kansalaisen, joka on 
päästetty maahan tämän direktiivin nojalla 
opiskelijana tai palkallisena harjoittelijana, 
on annettava suorittaa osa 
opiskelustaan/harjoittelustaan toisessa 
jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen 
kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden 
kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän 
on ennen siirtymistään toiseen 
jäsenvaltioon toimittanut toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat:

Kolmannen maan kansalaisen, joka on 
päästetty maahan tämän direktiivin nojalla 
opiskelijana tai palkallisena tai 
palkattomana harjoittelijana, on annettava 
suorittaa osa opiskelustaan/harjoittelustaan 
toisessa jäsenvaltiossa pidempinä kuin 
kolmen kuukauden jaksoina mutta enintään 
kuuden kuukauden jaksoina edellyttäen, 
että hän on ennen siirtymistään toiseen 
jäsenvaltioon toimittanut toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 156
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakaat ja säännölliset varat, jotka (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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riittävät hänen itsensä ja hänen 
perheenjäsentensä elättämiseen 
tarvitsematta turvautua kyseisen 
jäsenvaltion sosiaaliavustuksiin.

versioon.)

Or. en

Tarkistus 157
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä päätös 
täydellisestä lupahakemuksesta ja 
annettava päätös hakijalle kirjallisesti
tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettujen tiedoksiantomenettelyjen 
mukaisesti mahdollisimman pian ja 
viimeistään 60 päivän kuluttua 
hakemuksen jättämisestä tai, jos on kyse 
liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin 
ohjelmien piiriin kuuluvista tutkijoista ja 
opiskelijoista, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, 30 päivän kuluttua.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä päätös 
täydellisestä lupahakemuksesta ja 
annettava päätös hakijalle kirjallisesti 
tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettujen tiedoksiantomenettelyjen 
mukaisesti mahdollisimman pian ja 
viimeistään 90 päivän kuluttua 
hakemuksen jättämisestä tai, jos on kyse 
liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin 
ohjelmien piiriin kuuluvista tutkijoista ja 
opiskelijoista, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, 45 päivän kuluttua.

Or. en

Tarkistus 158
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kahden vuoden 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kolmen vuoden 
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kuluttua direktiivin voimaantulosta].
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

kuluttua direktiivin voimaantulosta].
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Or. en


