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Amendement 78
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De toelating van onderzoekers moet 
worden vergemakkelijkt door middel van 
een toelatingsprocedure die los staat van de 
rechtsbetrekking tussen de onderzoeker en 
de onderzoeksinstelling waar deze te gast 
is, en waarbij niet langer behalve een 
verblijfsvergunning of een visum voor
verblijf van langere duur ook een 
werkvergunning vereist is. Deze procedure 
is gebaseerd op de samenwerking tussen 
onderzoeksinstellingen en de bevoegde 
nationale immigratie-instanties. Om de 
toegang tot en het verblijf van 
onderzoekers uit derde landen in de Unie 
gemakkelijker en sneller te kunnen regelen, 
krijgen de onderzoeksinstellingen een 
sleutelrol in de toelatingsprocedure 
toebedeeld, echter zonder dat de 
bevoegdheden van de lidstaten op het 
gebied van het vreemdelingenbeleid 
worden aangetast. Door de lidstaten 
erkende onderzoeksinstellingen moeten 
met onderdanen van derde landen een 
gastovereenkomst kunnen sluiten voor het 
uitvoeren van een onderzoeksproject.
Indien aan de voorwaarden voor toegang 
en verblijf is voldaan, verstrekken de 
lidstaten vervolgens op basis van deze 
gastovereenkomst een vergunning.

(9) De toelating van onderzoekers moet 
worden vergemakkelijkt door middel van 
een toelatingsprocedure die los staat van de 
rechtsbetrekking tussen de onderzoeker en 
de onderzoeksinstelling waar deze te gast 
is, en waarbij niet langer behalve een 
verblijfsvergunning of een visum voor 
verblijf van langere duur ook een 
werkvergunning vereist is. Deze procedure 
is gebaseerd op de samenwerking tussen 
onderzoeksinstellingen en de bevoegde 
nationale immigratie-instanties. Om de 
toegang tot en het verblijf van 
onderzoekers uit derde landen in de Unie 
gemakkelijker en sneller te kunnen regelen, 
krijgen de onderzoeksinstellingen een 
sleutelrol in de toelatingsprocedure 
toebedeeld, echter zonder dat de 
bevoegdheden van de lidstaten op het 
gebied van het vreemdelingenbeleid 
worden aangetast. Door de lidstaten 
erkende onderzoeksinstellingen moeten 
met onderdanen van derde landen een 
gastovereenkomst, eventueel inclusief een 
arbeidsovereenkomst, kunnen sluiten voor 
het uitvoeren van een onderzoeksproject.
Indien aan de voorwaarden voor toegang 
en verblijf is voldaan, verstrekken de 
lidstaten vervolgens op basis van deze 
gastovereenkomst een vergunning.

Or. en

Amendement 79
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de Unie aantrekkelijker te maken 
voor onderzoekers uit derde landen, 
moeten gezinsleden van onderzoekers, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2003/86/EG 
van de Raad van 22 september 2003 inzake 
het recht op gezinshereniging samen met 
hen worden toegelaten. Deze gezinsleden 
moeten in aanmerking komen voor de 
bepalingen inzake mobiliteit binnen de 
Unie en toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt.

(11) Om de Unie aantrekkelijker te maken 
voor onderzoekers en studenten uit derde 
landen, moeten gezinsleden van 
onderzoekers en studenten, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2003/86/EG van 
de Raad van 22 september 2003 inzake het 
recht op gezinshereniging samen met hen 
worden toegelaten. Deze gezinsleden 
moeten in aanmerking komen voor de 
bepalingen inzake mobiliteit binnen de 
Unie en toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 80
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de Unie aantrekkelijker te maken 
voor onderzoekers uit derde landen, 
moeten gezinsleden van onderzoekers, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2003/86/EG 
van de Raad van 22 september 2003 inzake 
het recht op gezinshereniging samen met 
hen worden toegelaten. Deze gezinsleden 
moeten in aanmerking komen voor de 
bepalingen inzake mobiliteit binnen de 
Unie en toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt.

(11) Om de Unie aantrekkelijker te maken 
voor onderzoekers uit derde landen, 
moeten gezinsleden van onderzoekers, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2003/86/EG 
van de Raad van 22 september 2003 inzake 
het recht op gezinshereniging samen met 
hen worden toegelaten. Deze gezinsleden 
moeten in aanmerking komen voor de 
bepalingen inzake mobiliteit binnen de 
Unie en toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt. Daarenboven moeten de 
lidstaten overwegen om zowel in derde 
landen als op het eigen grondgebied 
informatiecentra op te richten waar 
onderzoekers, studenten, stagiairs en au 
pairs gemakkelijk alle informatie kunnen 
verkrijgen over hun rechten inzake 
toegang tot de arbeidsmarkt, sociale 
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zekerheid en verblijfsvergunningen.

Or. en

Amendement 81
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Waar van toepassing dienen de 
lidstaten te worden aangemoedigd om
promovendi als onderzoekers te 
behandelen.

(12) Waar van toepassing dienen de 
lidstaten promovendi als onderzoekers en 
scholieren in het beroepssecundair 
onderwijs als studenten te behandelen.

Or. en

Amendement 82
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Waar van toepassing dienen de 
lidstaten te worden aangemoedigd om 
promovendi als onderzoekers te 
behandelen.

(12) Waar van toepassing dienen de 
lidstaten te worden aangemoedigd om 
promovendi als onderzoekers te 
behandelen, maar de lidstaten kunnen ook 
andere opleidingsgraden of praktische 
ervaring geschikt achten voor specifieke 
onderzoeksdoeleinden.

Or. en

Amendement 83
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten mogen van de aanvragers 
een vergoeding vragen voor de verwerking 
van de vergunningaanvragen. Deze 
vergoedingen dienen in verhouding te staan 
tot het doel van het verblijf.

(25) De lidstaten mogen van de aanvragers 
een vergoeding vragen voor de verwerking 
van de vergunningaanvragen. Deze 
vergoedingen dienen in verhouding te staan 
tot het doel van het verblijf teneinde de 
gastvrijheid te benadrukken en 
ontmoedigingseffecten te vermijden.

Or. en

Amendement 84
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Toelating kan op grond van geldige 
redenen worden geweigerd. Met name kan 
toelating worden geweigerd indien een 
lidstaat in een individueel geval op basis 
van feiten tot het oordeel is gekomen dat 
de betrokken onderdaan van een derde land 
een potentiële bedreiging vormt voor de 
openbare orde, de binnenlandse veiligheid
of de volksgezondheid.

(28) Toelating kan op grond van geldige 
redenen worden geweigerd. Met name kan 
toelating worden geweigerd indien een 
lidstaat in een individueel geval op basis 
van feiten tot het oordeel is gekomen dat 
de betrokken onderdaan van een derde land 
een potentiële bedreiging vormt voor de 
openbare orde of de binnenlandse 
veiligheid.

Or. en

Amendement 85
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De nationale autoriteiten dienen 
onderdanen van derde landen die op grond 
van deze richtlijn een aanvraag indienen 
tot toelating tot de lidstaten in kennis te 
stellen van hun beslissing inzake de 
aanvraag. Zij dienen dat zo snel mogelijk 
schriftelijk te doen, binnen dertig dagen na 
de datum van aanvraag in geval van 
onderzoekers en studenten die onder 
Unieprogramma’s met 
mobiliteitsmaatregelen vallen en binnen 
zestig dagen na de datum van aanvraag 
voor de overige aanvragers.

(30) De nationale autoriteiten dienen 
onderdanen van derde landen die op grond 
van deze richtlijn een aanvraag indienen 
tot toelating tot de lidstaten in kennis te 
stellen van hun beslissing inzake de 
aanvraag. Zij dienen dat zo snel mogelijk 
schriftelijk te doen, binnen vijfenveertig
dagen na de datum van aanvraag in geval 
van onderzoekers en studenten die onder 
Unieprogramma’s met 
mobiliteitsmaatregelen vallen en binnen 
negentig dagen na de datum van aanvraag 
voor de overige aanvragers.

Or. en

Amendement 86
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De mobiliteit van onderzoekers, 
studenten en bezoldigde stagiairs uit derde 
landen moet worden vergemakkelijkt. Voor 
onderzoekers dient deze richtlijn te leiden 
tot betere voorschriften betreffende de 
periode waarvoor de door de eerste lidstaat 
verleende vergunning een verblijf in een 
tweede lidstaat dekt zonder dat een nieuwe 
gastovereenkomst is vereist. Er dient 
verbetering te komen in de situatie van 
studenten en de thans ook onder deze 
richtlijn vallende groep van bezoldigde 
stagiairs, door deze personen toe te staan 
om gedurende drie tot zes maanden in een 
tweede lidstaat te verblijven, mits zij 
voldoen aan de algemene voorwaarden van 
deze richtlijn. Op stagiairs uit derde landen 
die zich als binnen een onderneming 
overgeplaatste personen naar de Unie 

(31) De mobiliteit van onderzoekers, 
studenten, bezoldigde en onbezoldigde
stagiairs uit derde landen moet worden 
vergemakkelijkt. Voor onderzoekers dient 
deze richtlijn te leiden tot betere 
voorschriften betreffende de periode 
waarvoor de door de eerste lidstaat 
verleende vergunning een verblijf in een 
tweede lidstaat dekt zonder dat een nieuwe 
gastovereenkomst is vereist. Er dient 
verbetering te komen in de situatie van 
studenten en de thans ook onder deze 
richtlijn vallende groep van bezoldigde 
stagiairs, door deze personen toe te staan 
om gedurende drie tot zes maanden in een 
tweede lidstaat te verblijven, mits zij 
voldoen aan de algemene voorwaarden van 
deze richtlijn. Op stagiairs uit derde landen 
die zich als binnen een onderneming 
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begeven, dienen overeenkomstig [Richtlijn 
2013/xx/EU betreffende overplaatsing 
binnen een onderneming] specifiek op de 
aard van hun overplaatsing afgestemde 
bepalingen inzake mobiliteit binnen de 
Unie van toepassing te zijn.

overgeplaatste personen naar de Unie 
begeven, dienen overeenkomstig [Richtlijn 
2013/xx/EU betreffende overplaatsing 
binnen een onderneming] specifiek op de 
aard van hun overplaatsing afgestemde 
bepalingen inzake mobiliteit binnen de 
Unie van toepassing te zijn.

Or. en

Amendement 87
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om studenten uit derde landen beter in 
staat te stellen een deel van hun 
studiekosten zelf te betalen, dienen zij 
onder de in deze richtlijn gestelde 
voorwaarden toegang te krijgen tot de 
arbeidsmarkt, dat wil zeggen voor ten 
minste twintig uur per week. Dat studenten 
in beginsel tot de arbeidsmarkt worden 
toegelaten, zou een algemene regel moeten 
zijn. In uitzonderlijke omstandigheden 
moeten de lidstaten echter de 
mogelijkheid hebben om de situatie op 
hun eigen arbeidsmarkt te bezien, hoewel 
dit niet het risico mag inhouden dat het 
recht om te werken geheel teniet wordt 
gedaan.

(33) Om studenten uit derde landen beter in 
staat te stellen een deel van hun 
studiekosten zelf te betalen, dienen zij 
onder de in deze richtlijn gestelde 
voorwaarden toegang te krijgen tot de 
arbeidsmarkt, dat wil zeggen voor ten 
minste twintig uur per week. Dat studenten 
in beginsel tot de arbeidsmarkt worden 
toegelaten, zou een algemene regel moeten 
zijn.

Or. en

Amendement 88
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om studenten uit derde landen beter in 
staat te stellen een deel van hun 
studiekosten zelf te betalen, dienen zij 
onder de in deze richtlijn gestelde 
voorwaarden toegang te krijgen tot de 
arbeidsmarkt, dat wil zeggen voor ten 
minste twintig uur per week. Dat studenten 
in beginsel tot de arbeidsmarkt worden 
toegelaten, zou een algemene regel moeten 
zijn. In uitzonderlijke omstandigheden 
moeten de lidstaten echter de mogelijkheid 
hebben om de situatie op hun eigen 
arbeidsmarkt te bezien, hoewel dit niet het 
risico mag inhouden dat het recht om te 
werken geheel teniet wordt gedaan.

(33) Om studenten uit derde landen beter in 
staat te stellen een deel van hun 
studiekosten zelf te betalen, dienen zij 
onder de in deze richtlijn gestelde 
voorwaarden toegang te krijgen tot de 
arbeidsmarkt, dat wil zeggen voor ten 
minste tien uur per week. Dat studenten in 
beginsel tot de arbeidsmarkt worden 
toegelaten, zou een algemene regel moeten 
zijn. In uitzonderlijke omstandigheden 
moeten de lidstaten echter de mogelijkheid 
hebben om de situatie op hun eigen 
arbeidsmarkt te bezien, hoewel dit niet het 
risico mag inhouden dat het recht om te 
werken geheel teniet wordt gedaan.

Or. en

Amendement 89
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) In het kader van het streven naar een 
hooggekwalificeerde beroepsbevolking 
met het oog op de toekomst dienen de 
lidstaten studenten die in de Unie 
afstuderen, toe te staan gedurende twaalf
maanden na het verstrijken van de 
oorspronkelijke vergunning op hun 
grondgebied te blijven met het doel om de 
arbeidsmogelijkheden te verkennen of een 
bedrijf op te richten. Zij dienen dit ook toe 
te staan aan onderzoekers die hun 
onderzoeksproject overeenkomstig de 
gastovereenkomst hebben afgerond. Dit 
mag niet gelijk worden gesteld aan een 
automatisch recht op toegang tot de 
arbeidsmarkt of een automatisch recht om 
een bedrijf op te richten. De onderzoekers 

(34) In het kader van het streven naar een 
hooggekwalificeerde beroepsbevolking 
met het oog op de toekomst dienen de 
lidstaten studenten die in de Unie 
afstuderen, toe te staan gedurende ten 
minste achttien maanden na het verstrijken 
van de oorspronkelijke vergunning op hun 
grondgebied te blijven met het doel om de 
arbeidsmogelijkheden te verkennen of een 
bedrijf op te richten. Zij dienen dit ook toe 
te staan aan onderzoekers die hun 
onderzoeksproject overeenkomstig de 
gastovereenkomst hebben afgerond. Dit 
mag niet gelijk worden gesteld aan een 
automatisch recht op toegang tot de 
arbeidsmarkt of een automatisch recht om 
een bedrijf op te richten. De onderzoekers 
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mag ook worden verzocht om 
bewijsstukken over te leggen als bedoeld in 
artikel 24.

mag ook worden verzocht om 
bewijsstukken over te leggen als bedoeld in 
artikel 24.

Or. en

Amendement 90
Emer Costello

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) In het kader van het streven naar een 
hooggekwalificeerde beroepsbevolking 
met het oog op de toekomst dienen de 
lidstaten studenten die in de Unie 
afstuderen, toe te staan gedurende twaalf 
maanden na het verstrijken van de 
oorspronkelijke vergunning op hun 
grondgebied te blijven met het doel om de 
arbeidsmogelijkheden te verkennen of een 
bedrijf op te richten. Zij dienen dit ook toe 
te staan aan onderzoekers die hun 
onderzoeksproject overeenkomstig de 
gastovereenkomst hebben afgerond. Dit 
mag niet gelijk worden gesteld aan een 
automatisch recht op toegang tot de 
arbeidsmarkt of een automatisch recht om 
een bedrijf op te richten. De onderzoekers 
mag ook worden verzocht om 
bewijsstukken over te leggen als bedoeld in 
artikel 24.

(34) Om de lidstaten aantrekkelijker te 
maken als studiebestemming en in het 
kader van het streven naar een 
hooggekwalificeerde beroepsbevolking 
met het oog op de toekomst dienen de 
lidstaten studenten die in de Unie 
afstuderen, toe te staan gedurende twaalf 
maanden na het verstrijken van de 
oorspronkelijke vergunning op hun 
grondgebied te blijven met het doel om de 
arbeidsmogelijkheden te verkennen of een 
bedrijf op te richten. Zij dienen dit ook toe 
te staan aan onderzoekers die hun 
onderzoeksproject overeenkomstig de 
gastovereenkomst hebben afgerond. Dit 
mag niet gelijk worden gesteld aan een 
automatisch recht op toegang tot de 
arbeidsmarkt of een automatisch recht om 
een bedrijf op te richten. De onderzoekers 
mag ook worden verzocht om 
bewijsstukken over te leggen als bedoeld in 
artikel 24.

Or. en

Amendement 91
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De bepalingen in deze richtlijn doen 
geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
lidstaten om het aantal met het oog op 
werk toe te laten onderdanen van derde 
landen te reguleren.

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om de Unie aantrekkelijker te maken 
voor onderzoekers, studenten, scholieren, 
stagiairs, vrijwilligers en au pairs uit derde 
landen is het van belang hun eerlijke 
behandeling overeenkomstig artikel 79 van 
het Verdrag te waarborgen. Deze groepen 
hebben overeenkomstig Richtlijn 
2011/98/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 december 2011 
betreffende één enkele aanvraagprocedure 
voor een gecombineerde vergunning voor 
onderdanen van derde landen om te 
verblijven en te werken op het grondgebied 
van een lidstaat, alsmede inzake een 
gemeenschappelijk pakket rechten voor 
werknemers uit derde landen die legaal in 
een lidstaat verblijven recht op dezelfde 
behandeling als onderdanen van de 
ontvangende lidstaat. Voor onderzoekers 
uit derde landen worden gunstiger 
rechten gehandhaafd: zij dienen het recht 
te behouden op dezelfde behandeling als 
onderdanen van de ontvangende lidstaat 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid zoals bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 

(36) Om de Unie aantrekkelijker te maken
voor onderzoekers, studenten, scholieren, 
stagiairs, vrijwilligers en au pairs uit derde 
landen is het van belang hun eerlijke 
behandeling overeenkomstig artikel 79 van 
het Verdrag te waarborgen. Sommige van 
deze groepen hebben overeenkomstig 
Richtlijn 2011/98/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 
2011 betreffende één enkele 
aanvraagprocedure voor een 
gecombineerde vergunning voor 
onderdanen van derde landen om te 
verblijven en te werken op het grondgebied 
van een lidstaat, alsmede inzake een 
gemeenschappelijk pakket rechten voor 
werknemers uit derde landen die legaal in 
een lidstaat verblijven recht op dezelfde 
behandeling als onderdanen van de 
ontvangende lidstaat. Richtlijn 
2011/98/EU voorziet momenteel in de 
mogelijkheid dat de lidstaten de gelijke 
behandeling beperken ten aanzien van 
onderdelen van de sociale zekerheid, 
waaronder gezinsbijslagen; deze 
beperkingsmogelijkheid moet ook van 
toepassing zijn op de situatie van 
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socialezekerheidsstelsels, als aanvulling 
op de rechten die bij Richtlijn 2011/98/EU 
worden toegekend. Laatstgenoemde 
richtlijn voorziet in de mogelijkheid dat de 
lidstaten de gelijke behandeling beperken 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid, waaronder gezinsbijslagen; deze 
beperkingsmogelijkheid kan van invloed
zijn op de situatie van onderzoekers.
Scholieren, vrijwilligers, onbezoldigde 
stagiairs en au pairs uit derde landen 
dienen bovendien recht te krijgen op 
dezelfde behandeling als onderdanen van 
de ontvangende lidstaat wat betreft de 
toegang tot goederen en diensten, en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, ongeacht of zij 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt op 
grond van het Unierecht of de nationale 
wetgeving van de ontvangende lidstaat.

onderzoekers. Scholieren, vrijwilligers, 
onbezoldigde stagiairs en au pairs uit derde 
landen dienen bovendien recht te krijgen 
op dezelfde behandeling als onderdanen 
van de ontvangende lidstaat wat betreft de 
toegang tot goederen en diensten, en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, ongeacht of zij 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt op 
grond van het Unierecht of de nationale 
wetgeving van de ontvangende lidstaat.

Or. en

Amendement 93
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om de Unie aantrekkelijker te maken 
voor onderzoekers, studenten, scholieren, 
stagiairs, vrijwilligers en au pairs uit derde 
landen is het van belang hun eerlijke 
behandeling overeenkomstig artikel 79 van 
het Verdrag te waarborgen. Deze groepen 
hebben overeenkomstig Richtlijn 
2011/98/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 december 2011 
betreffende één enkele aanvraagprocedure 
voor een gecombineerde vergunning voor 
onderdanen van derde landen om te 
verblijven en te werken op het grondgebied 
van een lidstaat, alsmede inzake een 

(36) Om de Unie aantrekkelijker te maken 
voor onderzoekers, studenten, scholieren, 
stagiairs, vrijwilligers en au pairs uit derde 
landen is het van belang hun eerlijke 
behandeling overeenkomstig artikel 79 van 
het Verdrag te waarborgen. Deze groepen 
hebben overeenkomstig Richtlijn 
2011/98/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 december 2011 
betreffende één enkele aanvraagprocedure 
voor een gecombineerde vergunning voor 
onderdanen van derde landen om te 
verblijven en te werken op het grondgebied 
van een lidstaat, alsmede inzake een 
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gemeenschappelijk pakket rechten voor 
werknemers uit derde landen die legaal in 
een lidstaat verblijven recht op dezelfde 
behandeling als onderdanen van de 
ontvangende lidstaat. Voor onderzoekers 
uit derde landen worden gunstiger rechten 
gehandhaafd: zij dienen het recht te 
behouden op dezelfde behandeling als 
onderdanen van de ontvangende lidstaat 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid zoals bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, als aanvulling op 
de rechten die bij Richtlijn 2011/98/EU 
worden toegekend. Laatstgenoemde 
richtlijn voorziet in de mogelijkheid dat de 
lidstaten de gelijke behandeling beperken 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid, waaronder gezinsbijslagen; deze 
beperkingsmogelijkheid kan van invloed 
zijn op de situatie van onderzoekers.
Scholieren, vrijwilligers, onbezoldigde 
stagiairs en au pairs uit derde landen 
dienen bovendien recht te krijgen op 
dezelfde behandeling als onderdanen van 
de ontvangende lidstaat wat betreft de 
toegang tot goederen en diensten, en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, ongeacht of zij 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt op 
grond van het Unierecht of de nationale 
wetgeving van de ontvangende lidstaat.

gemeenschappelijk pakket rechten voor 
werknemers uit derde landen die legaal in 
een lidstaat verblijven recht op dezelfde 
behandeling als onderdanen van de 
ontvangende lidstaat. Voor onderzoekers 
uit derde landen worden gunstiger rechten 
gehandhaafd: zij dienen het recht te 
behouden op dezelfde behandeling als 
onderdanen van de ontvangende lidstaat 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid zoals bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, als aanvulling op 
de rechten die bij Richtlijn 2011/98/EU 
worden toegekend. Laatstgenoemde 
richtlijn voorziet in de mogelijkheid dat de 
lidstaten de gelijke behandeling beperken 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid, waaronder gezinsbijslagen; deze 
beperkingsmogelijkheid kan van invloed 
zijn op de situatie van onderzoekers.
Andere onder deze richtlijn vallende 
groepen moeten tevens het recht hebben 
op dezelfde behandeling als onderdanen 
ten aanzien van het recht op sociale
zekerheid. Scholieren, vrijwilligers, 
onbezoldigde stagiairs en au pairs uit derde 
landen dienen bovendien recht te krijgen 
op dezelfde behandeling als onderdanen 
van de ontvangende lidstaat wat betreft de 
toegang tot goederen en diensten, en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, ongeacht of zij 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt op 
grond van het Unierecht of de nationale 
wetgeving van de ontvangende lidstaat.

Or. en

Amendement 94
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) “onbezoldigde stagiair”: onderdaan van 
een derde land die is toegelaten tot het 
grondgebied van een lidstaat voor een 
onbezoldigde stage, overeenkomstig het 
nationale recht van de betrokken lidstaat;

e) “onbezoldigde stagiair”: onderdaan van 
een derde land die is toegelaten tot het 
grondgebied van een lidstaat voor een 
onbezoldigde stage als onderdeel van 
zijn/haar opleiding, overeenkomstig het 
nationale recht van de betrokken lidstaat;

Or. en

Amendement 95
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) “bezoldigde stagiair”: onderdaan van een 
derde land die is toegelaten tot het 
grondgebied van een lidstaat voor een 
stage waarvoor de betrokkene een 
bezoldiging ontvangt, overeenkomstig het 
nationale recht van de betrokken lidstaat;

f) “bezoldigde stagiair”: onderdaan van een 
derde land die is toegelaten tot het 
grondgebied van een lidstaat voor een 
stage waarvoor de betrokkene een 
bezoldiging ontvangt, overeenkomstig het 
nationale recht van de betrokken lidstaat 
en/of een in de lidstaat toepasselijke 
collectieve overeenkomst;

Or. en

Amendement 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) “vrijwilliger”: een onderdaan van een 
derde land die is toegelaten tot het 
grondgebied van een lidstaat om deel te 
nemen aan een erkend 

g) “vrijwilliger”: een onderdaan van een 
derde land die is toegelaten tot het 
grondgebied van een lidstaat om deel te 
nemen aan een erkend 
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vrijwilligersprogramma; vrijwilligersprogramma, waarbij hij/zij uit 
vrije wil, naar eigen keuze en om eigen 
redenen zonder winstoogmerk en voor 
niet-winstgevende doeleinden activiteiten 
verricht die ten goede komen aan de 
vrijwilliger zelf, aan personen die diensten 
ontvangen van een 
vrijwilligersorganisatie, aan 
gemeenschappen en aan de samenleving 
als geheel;

Or. en

Amendement 97
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) “au pair”: een onderdaan van een derde
land die op het grondgebied van een 
lidstaat tijdelijk in een gezin wordt 
opgenomen in ruil voor licht huishoudelijk 
werk en verzorging van de kinderen, 
teneinde zijn of haar taalkennis en kennis 
van het gastland te verbeteren;

i) “au pair”: een jonge onderdaan van een 
derde land die op het grondgebied van een 
lidstaat gedurende een welbepaalde 
periode in een gastgezin wordt opgenomen 
in ruil voor licht huishoudelijk werk en 
verzorging van de kinderen, teneinde zijn 
of haar taalkennis en kennis van het 
gastland te verbeteren;

Or. en

Amendement 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) “au pair”: een onderdaan van een derde 
land die op het grondgebied van een 
lidstaat tijdelijk in een gezin wordt 

i) “au pair”: een onderdaan van een derde 
land die op het grondgebied van een 
lidstaat tijdelijk in een gezin wordt 
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opgenomen in ruil voor licht huishoudelijk 
werk en verzorging van de kinderen, 
teneinde zijn of haar taalkennis en kennis 
van het gastland te verbeteren;

opgenomen in ruil voor licht huishoudelijk 
werk en/of verzorging van de kinderen, 
teneinde zijn of haar taalkennis en kennis 
van het gastland te verbeteren;

Or. en

Amendement 99
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) “onderzoeksinstelling”: openbare of 
particuliere instelling die onderzoek 
verricht en die met het oog op de 
toepassing van deze richtlijn volgens de 
nationale wetgeving of administratieve 
praktijk door een lidstaat is erkend;

k) “onderzoeksinstelling”: openbare of 
particuliere instelling en onderneming die 
onderzoek verricht en die met het oog op 
de toepassing van deze richtlijn volgens de 
nationale wetgeving of administratieve 
praktijk door een lidstaat is erkend;

Or. en

Amendement 100
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) “bezoldiging”: de betaling, ongeacht in 
welke vorm, die wordt ontvangen als 
vergoeding voor verleende diensten en 
overeenkomstig de nationale wetgeving of 
de gevestigde praktijk als wezenlijk 
onderdeel van de arbeidsverhouding wordt 
beschouwd;

m) “bezoldiging”: de betaling, ongeacht in 
welke vorm, die wordt ontvangen als 
vergoeding voor verleende diensten en 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of de toepasselijke collectieve 
overeenkomst als wezenlijk onderdeel van 
de arbeidsverhouding wordt beschouwd;

Or. en
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Amendement 101
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten tussen een of meer 
lidstaten en een of meer derde landen.

b) (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 102
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn laat onverlet dat de 
lidstaten bepalingen kunnen invoeren of 
handhaven die gunstiger zijn voor de 
personen die onder de werkingssfeer van 
de richtlijn vallen wat betreft de artikelen 
21, 22, 23, 24, 25 en 29, met name in het 
kader van mobiliteitspartnerschappen.

2. Deze richtlijn laat onverlet dat de 
lidstaten bepalingen kunnen invoeren of 
handhaven die gunstiger zijn voor de 
personen die onder de werkingssfeer van 
de richtlijn vallen.

Or. en

Amendement 103
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn laat onverlet dat de 
lidstaten bepalingen kunnen invoeren of 
handhaven die gunstiger zijn voor de 

2. Deze richtlijn laat onverlet dat de 
lidstaten bepalingen kunnen invoeren of 
handhaven die gunstiger zijn voor de 
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personen die onder de werkingssfeer van 
de richtlijn vallen wat betreft de artikelen 
21, 22, 23, 24, 25 en 29, met name in het 
kader van mobiliteitspartnerschappen.

personen die onder de werkingssfeer van 
de richtlijn vallen.

Or. en

Amendement 104
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beschikt over een 
ziektekostenverzekering voor alle risico’s 
die voor de onderdanen van de betrokken 
lidstaat normaliter zijn gedekt;

c) beschikt over een 
ziektekostenverzekering voor de risico’s 
die voor de onderdanen van de betrokken 
lidstaat normaliter zijn gedekt;

Or. en

Amendement 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) toont op verzoek van een lidstaat aan dat 
hij gedurende zijn verblijf over voldoende 
middelen kan beschikken om de kosten van 
levensonderhoud, de studiekosten en de 
kosten van de terugreis te dekken, 
onverminderd de individuele behandeling 
van elk geval.

f) toont op verzoek van een lidstaat aan dat 
hij gedurende zijn verblijf over voldoende 
middelen kan beschikken om de kosten van 
levensonderhoud, de studiekosten en de 
kosten van de terugreis te dekken, 
onverminderd de individuele behandeling 
van elk geval. Dit bewijs hoeft niet te 
worden geleverd als de persoon uit een 
derde land een beurs of toelage ontvangt, 
als hem/haar financiële ondersteuning 
door een gastgezin is toegezegd, als 
hem/haar een baan is aangeboden, of als 
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hem/haar een aanbieding is gedaan door 
een organisatie van 
scholierenuitwisselingen of een 
organisatie voor vrijwilligerswerk;

Or. en

Amendement 106
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een overeenkomstig artikel 9, leden 1 en 
2, gesloten gastovereenkomst met een 
onderzoeksinstelling overleggen; en

a) een overeenkomstig artikel 9, leden 1 en 
2, gesloten gastovereenkomst met een 
onderzoeksinstelling overleggen, evenals 
een arbeidsovereenkomst die 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
stelt dat er een arbeidsverhouding bestaat 
of een studiebeurscertificaat is afgegeven;

Or. en

Amendement 107
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een lidstaat kan, overeenkomstig zijn 
nationale wetgeving, een aanvraag 
inwilligen die wordt ingediend wanneer de 
onderdaan van het derde land zich reeds op 
zijn grondgebied bevindt.

5. Een lidstaat moet, overeenkomstig zijn 
nationale wetgeving, een aanvraag 
onderzoeken die wordt ingediend wanneer 
de onderdaan van het derde land zich reeds 
op zijn grondgebied bevindt.

Or. en
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Amendement 108
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten bepalen of aanvragen voor 
vergunningen moeten worden ingediend 
door onderzoekers dan wel door de 
betrokken onderzoeksinstellingen.

6. De lidstaten bepalen of aanvragen voor 
vergunningen moeten worden ingediend 
door onderzoekers en door de betrokken 
onderzoeksinstellingen.

Or. en

Amendement 109
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten kunnen onder meer 
weigeren de erkenning van een 
onderzoeksinstelling te verlengen of deze 
intrekken indien de instelling niet langer 
voldoet aan de in de leden 2, 3 en 4 
gestelde voorwaarden, indien de erkenning 
op frauduleuze wijze is verkregen of indien 
een onderzoeksinstelling op frauduleuze of 
nalatige wijze een gastovereenkomst met 
een onderdaan van een derde land heeft 
gesloten. Indien de erkenning is 
ingetrokken of niet is verlengd, kan de 
betrokken onderzoeksinstelling voor een 
periode van maximaal vijf jaar na de 
bekendmaking van de beslissing tot 
intrekking of niet-verlenging belet worden 
om opnieuw erkenning aan te vragen.

6. De lidstaten kunnen onder meer 
weigeren de erkenning van een 
onderzoeksinstelling te verlengen of deze 
intrekken indien de instelling niet langer 
voldoet aan de in de leden 2, 3 en 4 
gestelde voorwaarden, indien de erkenning 
op frauduleuze wijze is verkregen of indien 
een onderzoeksinstelling op frauduleuze of 
opzettelijke wijze een gastovereenkomst 
met een onderdaan van een derde land 
heeft gesloten. Indien de erkenning is 
ingetrokken of niet is verlengd, kan de 
betrokken onderzoeksinstelling voor een 
periode van maximaal vijf jaar na de 
bekendmaking van de beslissing tot 
intrekking of niet-verlenging belet worden 
om opnieuw erkenning aan te vragen.

Or. en
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Amendement 110
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) informatie betreffende de 
rechtsbetrekking tussen de 
onderzoeksinstelling en de onderzoeker;

e) informatie betreffende de 
rechtsbetrekking of arbeidsverhouding 
tussen de onderzoeksinstelling en de 
onderzoeker;

Or. en

Amendement 111
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een stageovereenkomst hebben gesloten, 
die in voorkomend geval volgens de 
nationale wetgeving of gebruiken wordt 
erkend door de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat, met het oog op een 
stage bij een onderneming uit de 
particuliere of de publieke sector of bij een 
particuliere of openbare organisatie voor 
beroepsopleiding die volgens de nationale 
wetgeving of gebruiken door de lidstaat 
wordt erkend;

a) als onderdeel van hun opleiding een 
stageovereenkomst hebben gesloten, die in 
voorkomend geval volgens de nationale 
wetgeving of gebruiken wordt erkend door 
de bevoegde instantie van de betrokken 
lidstaat, met het oog op een stage bij een 
onderneming uit de particuliere of de 
publieke sector of bij een particuliere of 
openbare organisatie voor 
beroepsopleiding die volgens de nationale 
wetgeving of gebruiken door de lidstaat 
wordt erkend;

Or. en

Amendement 112
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) op verzoek van een lidstaat kunnen 
aantonen dat zij over een relevante 
opleiding of relevante kwalificaties of 
beroepservaring beschikken om bij de 
werkervaring baat te vinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) op verzoek van een lidstaat kunnen 
aantonen dat zij over een relevante 
opleiding of relevante kwalificaties of 
beroepservaring beschikken om bij de 
werkervaring baat te vinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) op verzoek van een lidstaat kunnen 
aantonen dat zij over een relevante
opleiding of relevante kwalificaties of 
beroepservaring beschikken om bij de 
werkervaring baat te vinden.

b) kunnen aantonen dat de stage onderdeel 
is van hun opleiding in een 
onderwijsinstelling in hun land van 
herkomst.

Or. en
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Amendement 115
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) indien de lidstaat dat eist, een 
basistaalcursus volgen om over voldoende 
talenkennis te beschikken voor het volgen 
van de stage.

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder a) bedoelde overeenkomst bevat 
een beschrijving van het stageprogramma 
en een vermelding van de duur ervan, de 
voorwaarden voor het toezicht op de 
stagiair bij de uitvoering van het 
programma, de werktijden van de stagiair, 
de rechtsbetrekking met de gastorganisatie, 
en, indien de stagiair wordt bezoldigd, de 
hoogte van de bezoldiging.

De onder a) bedoelde overeenkomst bevat 
een beschrijving van het stageprogramma 
en een vermelding van de duur ervan, de 
voorwaarden voor het toezicht op de 
stagiair bij de uitvoering van het 
programma, de werktijden van de stagiair, 
de rechtsbetrekking met de gastorganisatie, 
en, indien de stagiair wordt bezoldigd, de 
hoogte van de bezoldiging, evenals de 
arbeidsovereenkomst.

Or. en

Amendement 117
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen verlangen dat de 
gastorganisatie verklaart dat de 
onderdaan van een derde land geen 
arbeidsplaats inneemt.

Schrappen

Or. en

Amendement 118
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen verlangen dat de 
gastorganisatie verklaart dat de onderdaan 
van een derde land geen arbeidsplaats 
inneemt.

2. De lidstaten mogen de wezenlijke 
behoefte aan arbeidskrachten in 
overweging nemen en mogen zich 
afvragen of de onderdaan van een derde 
land een arbeidsplaats inneemt dan wel of 
er voldoende stageplaatsen zijn voor eigen 
onderdanen.

Or. en

Amendement 119
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) en, indien de ontvangende lidstaat dat 
vereist, een basiscursus volgen 
betreffende de taal, de geschiedenis en de 
politieke en maatschappelijke structuur 
van die lidstaat.

Schrappen

Or. en
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Amendement 120
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) en, indien de ontvangende lidstaat dat 
vereist, een basiscursus volgen 
betreffende de taal, de geschiedenis en de 
politieke en maatschappelijke structuur 
van die lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 121
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat mag in overweging nemen of 
het vrijwilligerswerk echt is dan wel of het 
een negatieve invloed op de arbeidsmarkt 
heeft.

Or. en

Amendement 122
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en 
niet ouder zijn dan 30 jaar, hoewel zij in 
afzonderlijke gerechtvaardigde gevallen 

a) de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en 
niet ouder zijn dan 30 jaar, hoewel zij in 
afzonderlijke gerechtvaardigde gevallen 
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ouder mogen zijn dan 30 jaar; ouder mogen zijn dan 30 jaar, en zij mogen 
geen familielid van het gastgezin zijn;

Or. en

Amendement 123
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en 
niet ouder zijn dan 30 jaar, hoewel zij in 
afzonderlijke gerechtvaardigde gevallen 
ouder mogen zijn dan 30 jaar;

a) de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en 
niet ouder zijn dan 35 jaar.

Or. en

Amendement 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en 
niet ouder zijn dan 30 jaar, hoewel zij in 
afzonderlijke gerechtvaardigde gevallen 
ouder mogen zijn dan 30 jaar;

a) de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt;

Or. en

Amendement 125
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kunnen aantonen dat het gastgezin de 
volle aansprakelijkheid voor hen op zich 
neemt gedurende hun gehele verblijf op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat, in
het bijzonder voor de kosten van verblijf, 
accommodatie, ziekte en moederschap en 
het risico van ongevallen;

b) kunnen aantonen dat het gastgezin de 
volle aansprakelijkheid voor hen op zich 
neemt gedurende hun gehele verblijf op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat, in 
het bijzonder voor de kosten van verblijf, 
accommodatie, ziekte en het risico van 
ongevallen;

Or. en

Amendement 126
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de overeenkomst tussen de au pair en het 
gastgezin kunnen overleggen, waarin hun 
rechten en plichten worden omschreven, 
met inbegrip van een opgave van het te 
ontvangen zakgeld, passende regelingen 
die hen toestaan cursussen te volgen en de 
deelname aan de dagelijkse verplichtingen 
van het gezinsleven.

c) de overeenkomst tussen de au pair en het 
gastgezin kunnen overleggen, waarin hun 
rechten en plichten worden omschreven, 
met inbegrip van een opgave van het te 
ontvangen zakgeld, het recht op minstens 
één hele vrije dag per week, passende 
regelingen die hen toestaan cursussen te 
volgen en de deelname aan de dagelijkse 
verplichtingen van het gezinsleven.

Or. en

Amendement 127
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de overeenkomst tussen de au pair en het 
gastgezin kunnen overleggen, waarin hun 
rechten en plichten worden omschreven, 

c) de overeenkomst tussen de au pair en het 
gastgezin kunnen overleggen, waarin hun 
rechten en plichten worden omschreven, 
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met inbegrip van een opgave van het te 
ontvangen zakgeld, passende regelingen 
die hen toestaan cursussen te volgen en de 
deelname aan de dagelijkse verplichtingen 
van het gezinsleven.

met inbegrip van een opgave van het te 
ontvangen zakgeld, passende regelingen 
die hen toestaan of opleggen cursussen te 
volgen en de deelname aan de dagelijkse 
verplichtingen van het gezinsleven.

Or. en

Amendement 128
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat mag andere aspecten in 
overweging nemen bij de beslissing of het 
gastgezin de au pair tijdens zijn/haar 
verblijf een goede thuis kan bieden.

Or. en

Amendement 129
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen een aanvraag in de 
onderstaande gevallen af:

De lidstaten kunnen een aanvraag in de 
onderstaande gevallen afwijzen:

Or. en

Amendement 130
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) indien de gastorganisatie of de 
gastonderwijsinstelling uitsluitend is 
opgericht om de binnenkomst in de Unie te 
vergemakkelijken;

c) indien de gastorganisatie of de 
gastonderwijsinstelling uitsluitend optreedt
om de binnenkomst in de Unie te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 131
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) er zijn andere ernstige redenen om
te vermoeden dat de gastorganisatie of de 
gastonderwijsinstelling frauduleus te werk 
gaat;

Or. en

Amendement 132
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten trekken een vergunning in de 
volgende gevallen in:

De lidstaten kunnen een op basis van deze 
richtlijn afgegeven verblijfsvergunning 
intrekken of weigeren te verlengen indien 
ze op frauduleuze wijze werd verkregen of 
indien blijkt dat de houder niet of niet 
langer aan de in artikel 6 en andere 
relevante artikelen van deze richtlijn 
bepaalde voorwaarden voor toegang en 
verblijf voldoet dan wel dat hij/zij voor 
andere doeleinden in het gastland verblijft 
dan waarvoor hij/zij de toestemming 



PE519.478v02-00 30/42 AM\1002688NL.doc

NL

heeft, met name in de volgende gevallen:

Or. en

Amendement 133
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten trekken een vergunning in de 
volgende gevallen in:

De lidstaten kunnen een vergunning in de 
volgende gevallen intrekken:

Or. en

Amendement 134
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) indien de gastorganisatie uitsluitend is 
opgericht om de binnenkomst in de Unie te 
vergemakkelijken;

c) indien de gastorganisatie uitsluitend 
optreedt om de binnenkomst in de Unie te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 135
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) indien de gastorganisatie niet voldoet 
aan de nationale wettelijke verplichtingen 
inzake sociale zekerheid en/of belasting, 

d) indien de gastorganisatie niet voldoet 
aan de nationale wettelijke verplichtingen 
inzake sociale zekerheid en/of belasting, 
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faillissement heeft aangevraagd of 
anderszins insolvent is;

faillissement heeft aangevraagd of 
anderszins insolvent is. Indien dit in de 
loop van een studie gebeurt, moet de 
student voldoende tijd krijgen om een 
gelijkaardige cursus te vinden om 
zijn/haar studies te kunnen voltooien;

Or. en

Amendement 136
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) voor studenten: indien de student zich 
niet houdt aan de tijdsbeperkingen die 
krachtens artikel 23 aan de toegang tot 
economische activiteiten zijn gesteld of 
volgens de nationale wetgeving of de 
bestuurlijke gebruiken onvoldoende 
voortgang boekt bij zijn studie.

f) voor studenten: indien de student zich
niet houdt aan de tijdsbeperkingen die 
krachtens artikel 23 aan de toegang tot 
economische activiteiten zijn gesteld of 
volgens de nationale wetgeving of de 
bestuurlijke gebruiken onvoldoende 
voortgang boekt bij zijn studie en er 
hiervoor geen enkele onweerlegbare 
verzachtende omstandigheid kan worden 
ingeroepen.

Or. en

Amendement 137
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen een vergunning 
intrekken om redenen die verband houden 
met de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid.

2. De lidstaten kunnen een vergunning 
intrekken om redenen die verband houden 
met de openbare orde of de openbare 
veiligheid.
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Or. en

Amendement 138
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor studenten: indien de student zich 
niet houdt aan de tijdsbeperkingen die 
krachtens artikel 23 aan de toegang tot 
economische activiteiten zijn gesteld of 
volgens de nationale wetgeving of de 
bestuurlijke gebruiken onvoldoende 
voortgang boekt bij zijn studie.

c) voor studenten: indien de student zich 
niet houdt aan de tijdsbeperkingen die 
krachtens artikel 23 aan de toegang tot 
economische activiteiten zijn gesteld of 
volgens de nationale wetgeving of de 
bestuurlijke gebruiken onvoldoende 
voortgang boekt bij zijn studie en er 
hiervoor geen enkele onweerlegbare 
verzachtende omstandigheid kan worden 
ingeroepen.

Or. en

Amendement 139
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 12, lid 2, onder 
b), van Richtlijn 2011/98/EU hebben 
onderzoekers uit derde landen recht op 
dezelfde behandeling als onderdanen van 
de ontvangende lidstaat ten aanzien van 
onderdelen van de sociale zekerheid zoals 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 883/2004 
betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.

1. In afwijking van artikel 12, lid 2, onder 
b), van Richtlijn 2011/98/EU hebben 
onderzoekers en studenten uit derde 
landen recht op dezelfde behandeling als 
onderdanen van de ontvangende lidstaat 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid zoals bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.

Or. en
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Amendement 140
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 12, lid 2, onder 
b), van Richtlijn 2011/98/EU hebben 
onderzoekers uit derde landen recht op 
dezelfde behandeling als onderdanen van 
de ontvangende lidstaat ten aanzien van 
onderdelen van de sociale zekerheid zoals 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
883/2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels.

1. Onderzoekers uit derde landen hebben 
recht op dezelfde behandeling als 
onderdanen van de ontvangende lidstaat 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid zoals bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels in 
overeenstemming met artikel 12, lid 2, 
onder b), van Richtlijn 2011/98/EU.

Or. en

Amendement 141
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vrijwilligers, bezoldigde en 
onbezoldigde stagiairs en au pairs hebben 
recht op dezelfde behandeling als 
onderdanen van de ontvangende lidstaat 
ten aanzien van onderdelen van de sociale 
zekerheid zoals bedoeld in Verordening 
(EG) 883/2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels, ongeacht 
of zij toegang hebben tot de arbeidsmarkt 
op grond van het Unierecht of de 
nationale wetgeving.

Or. en
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Amendement 142
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Scholieren, vrijwilligers, onbezoldigde 
stagiairs en au pairs hebben recht op 
gelijke behandeling wat betreft de toegang 
tot goederen en diensten, en de levering 
van voor het publiek beschikbare goederen 
en diensten, met uitzondering van de 
procedures waarin het nationale recht 
voorziet voor het verkrijgen van 
huisvesting, ongeacht of zij toegang 
hebben tot de arbeidsmarkt op grond van 
het Unierecht of de nationale wetgeving.

2. Studenten, scholieren, vrijwilligers, 
onbezoldigde stagiairs en au pairs hebben 
recht op gelijke behandeling wat betreft de 
toegang tot goederen en diensten, en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, met uitzondering van 
de procedures waarin het nationale recht 
voorziet voor het verkrijgen van 
huisvesting, ongeacht of zij toegang 
hebben tot de arbeidsmarkt op grond van 
het Unierecht of de nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 143
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat stelt voor zo’n activiteit een 
maximumaantal toegelaten uren per week 
of dagen of maanden per jaar vast, van 
minimaal 20 uur per week of het equivalent 
ervan in dagen of maanden per jaar.

3. Elke lidstaat stelt voor zo’n activiteit een 
maximumaantal toegelaten uren per week 
of dagen of maanden per jaar vast, van 
minimaal 10 uur per week of het equivalent 
ervan in dagen of maanden per jaar.

Or. en

Amendement 144
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderdanen van derde landen mogen na 
de afronding van hun onderzoek of studie 
in een lidstaat nog gedurende een periode 
van twaalf maanden op het grondgebied 
van die lidstaat blijven om werk te zoeken 
of een bedrijf op te richten, mits zij nog 
steeds voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 6, onder a) en onder c) tot en met f).
Gedurende de vierde tot en met de zesde 
maand van die periode mag aan 
onderdanen van een derde land worden 
gevraagd om bewijsstukken over te leggen 
dat zij daadwerkelijk een baan zoeken of 
bezig zijn met het oprichten van een 
bedrijf. Na de zesde maand van die periode 
mag onderdanen van een derde land 
bovendien worden gevraagd om 
bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt 
dat zij een gerede kans maken om door een 
werkgever te worden aangenomen of een 
bedrijf op te richten.

Lidstaten kunnen beslissen dat 
onderdanen van derde landen na de 
afronding van hun onderzoek of studie in 
een lidstaat nog gedurende een periode van 
zes tot twaalf maanden op het grondgebied 
van die lidstaat mogen blijven om werk te 
zoeken of een bedrijf op te richten, mits zij 
nog steeds voldoen aan de voorwaarden 
van artikel 6, onder a) en onder c) tot en 
met f) en mits zij in hun eigen onderhoud 
en, zo nodig, dat van hun gezin kunnen 
voorzien. Gedurende de vierde tot en met 
de zesde maand van die periode mag aan 
onderdanen van een derde land worden 
gevraagd om bewijsstukken over te leggen 
dat zij daadwerkelijk een baan zoeken of 
bezig zijn met het oprichten van een 
bedrijf. Na de zesde maand van die periode 
mag onderdanen van een derde land 
bovendien worden gevraagd om 
bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt 
dat zij een gerede kans maken om te 
worden tewerkgesteld of een bedrijf op te 
richten.

Or. en

Amendement 145
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderdanen van derde landen mogen na 
de afronding van hun onderzoek of studie 
in een lidstaat nog gedurende een periode 
van twaalf maanden op het grondgebied 
van die lidstaat blijven om werk te zoeken 
of een bedrijf op te richten, mits zij nog 

Onderdanen van derde landen mogen na de 
afronding van hun onderzoek of studie in 
een lidstaat nog gedurende een periode van 
minstens achttien maanden op het 
grondgebied van die lidstaat blijven om 
werk te zoeken of een bedrijf op te richten, 
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steeds voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 6, onder a) en onder c) tot en met f).
Gedurende de vierde tot en met de zesde 
maand van die periode mag aan 
onderdanen van een derde land worden 
gevraagd om bewijsstukken over te leggen 
dat zij daadwerkelijk een baan zoeken of 
bezig zijn met het oprichten van een 
bedrijf. Na de zesde maand van die periode 
mag onderdanen van een derde land 
bovendien worden gevraagd om 
bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt 
dat zij een gerede kans maken om door een 
werkgever te worden aangenomen of een 
bedrijf op te richten.

mits zij nog steeds voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 6, onder a) en 
onder c) tot en met f). Gedurende de vierde 
tot en met de zesde maand van die periode 
mag aan onderdanen van een derde land 
worden gevraagd om bewijsstukken over te 
leggen dat zij daadwerkelijk een baan 
zoeken of bezig zijn met het oprichten van 
een bedrijf. Na de zesde maand van die 
periode mag onderdanen van een derde 
land bovendien worden gevraagd om 
bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt 
dat zij een gerede kans maken om door een 
werkgever te worden aangenomen of een 
bedrijf op te richten.

Or. en

Amendement 146
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen verlangen dat het 
door de onderdaan van een derde land 
opgerichte bedrijf aan bepaalde 
voorwaarden voldoet om zich ervan te 
verzekeren dat het om een echt bedrijf 
gaat.

Or. en

Amendement 147
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onderdanen van derde landen 
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mogen na de afronding van hun 
onderzoek of studie in een lidstaat nog 
gedurende een periode van ten minste 
twaalf maanden op het grondgebied van 
die lidstaat blijven om werk te zoeken of 
een bedrijf op te richten, mits zij nog 
steeds voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 6, onder a) en onder c) tot en met 
f). Gedurende de vierde tot en met de 
zesde maand van die periode mag aan 
onderdanen van een derde land worden 
gevraagd om bewijsstukken over te leggen 
dat zij daadwerkelijk een baan zoeken of 
bezig zijn met het oprichten van een 
bedrijf. Na de zesde maand van die 
periode mag onderdanen van een derde 
land bovendien worden gevraagd om 
bewijsstukken over te leggen waaruit 
blijkt dat zij een gerede kans maken om 
door een werkgever te worden 
aangenomen of een bedrijf op te richten.

Or. en

Amendement 148
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezinsleden van onderzoekers Gezinsleden van onderzoekers en van 
studenten

Or. en

Amendement 149
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 3, lid 1, en van 
artikel 8 van Richtlijn 2003/86/EG wordt 
aan gezinshereniging niet de voorwaarde 
verbonden dat de houder van een 
vergunning tot verblijf met het oog op 
onderzoek reden heeft om te verwachten 
dat hem een permanent verblijfsrecht zal 
worden toegekend en dat hij een 
minimumperiode van verblijf heeft gehad.

1. In afwijking van artikel 3, lid 1, en van 
artikel 8 van Richtlijn 2003/86/EG wordt 
aan gezinshereniging niet de voorwaarde 
verbonden dat de houder van een 
vergunning tot verblijf met het oog op 
onderzoek of studie reden heeft om te 
verwachten dat hem een permanent 
verblijfsrecht zal worden toegekend en dat 
hij een minimumperiode van verblijf heeft 
gehad.

Or. en

Amendement 150
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 5, lid 4, eerste 
alinea, van Richtlijn 2003/86/EG worden, 
mits de voorwaarden voor 
gezinshereniging zijn vervuld, de 
verblijfsvergunningen voor gezinsleden 
verstrekt uiterlijk 90 dagen na de datum 
van indiening van een aanvraag, of 60 
dagen na de datum van de initiële aanvraag 
voor gezinsleden van onderzoekers uit 
derde landen die aan EU-programma’s met 
mobiliteitsmaatregelen deelnemen.

3. In afwijking van artikel 5, lid 4, eerste 
alinea, van Richtlijn 2003/86/EG worden, 
mits de voorwaarden voor 
gezinshereniging zijn vervuld, de 
verblijfsvergunningen voor gezinsleden 
verstrekt uiterlijk 90 dagen na de datum 
van indiening van een aanvraag, of 60 
dagen na de datum van de initiële aanvraag 
voor gezinsleden van onderzoekers en 
studenten uit derde landen die aan EU-
programma’s met mobiliteitsmaatregelen 
deelnemen.

Or. en

Amendement 151
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 13, leden 2 en 3, 
van Richtlijn 2003/86/EG hebben de 
vergunningen van gezinsleden dezelfde 
geldigheidsduur als die van de 
onderzoeker, voor zover de 
geldigheidsduur van hun reisdocumenten 
dit toelaat.

4. In afwijking van artikel 13, leden 2 en 3, 
van Richtlijn 2003/86/EG hebben de 
vergunningen van gezinsleden dezelfde 
geldigheidsduur als die van de onderzoeker 
of de student, voor zover de 
geldigheidsduur van hun reisdocumenten 
dit toelaat.

Or. en

Amendement 152
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Recht op mobiliteit tussen lidstaten voor 
onderzoekers, studenten en bezoldigde 
stagiairs

Recht op mobiliteit tussen lidstaten voor 
onderzoekers, studenten, bezoldigde en 
onbezoldigde stagiairs

Or. en

Amendement 153
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een onderdaan van een derde land die op 
grond van deze richtlijn als onderzoeker is 
toegelaten, mag onder de voorwaarden van 
dit artikel een deel van zijn onderzoek op
het grondgebied van een andere lidstaat 
verrichten.

Een onderdaan van een derde land die op 
grond van deze richtlijn als onderzoeker is 
toegelaten, mag onder de voorwaarden van 
dit artikel een deel van zijn onderzoek op 
het grondgebied van een andere lidstaat 
verrichten gedurende de 
geldigheidsperiode van het visum voor 
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verblijf van langere duur en de 
verblijfsvergunning.

Or. en

Amendement 154
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de onderzoeker voor een periode 
van ten hoogste zes maanden in een andere 
lidstaat verblijft, kan het onderzoek worden 
verricht op basis van de in de eerste lidstaat 
gesloten gastovereenkomst, voor zover hij 
in de andere lidstaat over voldoende 
middelen beschikt en in de tweede lidstaat 
niet als een bedreiging van de openbare 
orde, de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid wordt beschouwd.

Indien de onderzoeker voor een periode 
van ten hoogste zes maanden in een andere 
lidstaat verblijft, kan het onderzoek worden 
verricht op basis van de in de eerste lidstaat 
gesloten gastovereenkomst, voor zover 
hij/zij in de andere lidstaat over voldoende 
middelen beschikt en in de tweede lidstaat 
niet als een bedreiging van de openbare 
orde, de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid wordt beschouwd. De 
onderzoeker moet minstens één maand in 
de eerste lidstaat verblijven vooraleer 
hij/zij voor onderzoek naar een andere 
lidstaat verhuist. Tenzij anders 
overeengekomen draagt de 
onderzoeksinstelling in de eerste lidstaat 
geen enkele aansprakelijkheid ten 
aanzien van de onderzoeker terwijl die in 
de andere lidstaat verblijft. Indien de gast-
of arbeidsovereenkomst in de eerste 
lidstaat geen bepaling bevat over of niet 
toepasselijk is op het verblijf in de andere 
lidstaat, moet er een nieuwe overeenkomst 
worden afgesloten, eventueel ook met een 
ontvangende onderzoeksinstelling in de 
tweede lidstaat. Normaal gesproken moet 
de tweede lidstaat enkel op de hoogte 
worden gebracht van de komst van de 
onderzoeker, maar als deze lidstaat het 
verblijf van de onderzoeker weigert, moet 
deze op eigen kosten terug naar de eerste 
lidstaat reizen, tenzij anders is 
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overeengekomen.

Or. en

Amendement 155
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor een periode van meer dan drie 
maanden, maar niet langer dan zes 
maanden, mogen onderdanen van een 
derde land die op grond van deze richtlijn 
als student of als bezoldigd stagiair zijn 
toegelaten, een deel van hun studie of stage 
in een andere lidstaat volgen, mits zij 
voorafgaand aan de verhuizing naar de 
tweede lidstaat aan de bevoegde autoriteit 
van die lidstaat de volgende documenten 
hebben overgelegd:

Voor een periode van meer dan drie 
maanden, maar niet langer dan zes 
maanden, mogen onderdanen van een 
derde land die op grond van deze richtlijn 
als student of als bezoldigd en onbezoldigd 
stagiair zijn toegelaten, een deel van hun 
studie of stage in een andere lidstaat 
volgen, mits zij voorafgaand aan de 
verhuizing naar de tweede lidstaat aan de 
bevoegde autoriteit van die lidstaat de 
volgende documenten hebben overgelegd:

Or. en

Amendement 156
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) stabiele en regelmatige inkomsten die 
volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te 
onderhouden, zonder een beroep te doen op 
de sociale bijstand van de betrokken 
lidstaat.

b) stabiele en regelmatige inkomsten die 
volstaan om hemzelf/haarzelf en zijn/haar
gezinsleden te onderhouden, zonder een 
beroep te doen op de sociale bijstand van 
de betrokken lidstaat.

Or. en
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Amendement 157
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten nemen een beslissing over de 
volledige aanvraag voor een vergunning en 
stellen de aanvrager, overeenkomstig de 
nationale wettelijke 
kennisgevingsprocedures van de betrokken 
lidstaat, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
60 dagen nadat de aanvraag is ingediend, 
schriftelijk in kennis van hun beslissing;
deze termijn bedraagt 30 dagen voor 
onderzoekers en studenten uit derde landen 
die onder Unieprogramma’s met 
mobiliteitsmaatregelen vallen.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten nemen een beslissing over de 
volledige aanvraag voor een vergunning en 
stellen de aanvrager, overeenkomstig de 
nationale wettelijke 
kennisgevingsprocedures van de betrokken 
lidstaat, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
90 dagen nadat de aanvraag is ingediend, 
schriftelijk in kennis van hun beslissing;
deze termijn bedraagt 45 dagen voor 
onderzoekers en studenten uit derde landen 
die onder Unieprogramma’s met 
mobiliteitsmaatregelen vallen.

Or. en

Amendement 158
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [twee jaar na de 
inwerkingtreding] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [drie jaar na de 
inwerkingtreding] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee.

Or. en


