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Ändringsförslag 78
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är lämpligt att underlätta forskares 
inresa och vistelse genom ett förfarande för 
inresa och vistelse som är oberoende av 
forskarnas rättsförhållande till det 
mottagande forskningsorganet och genom 
att inte längre utöver uppehållstillstånd 
eller visering för längre vistelse kräva 
arbetstillstånd. Detta förfarande bör bygga 
på att forskningsorganen samarbetar med 
medlemsstaternas behöriga myndigheter på 
invandringsområdet. 
Forskningsorganen bör ges en central roll i 
förfarandet för inresa och vistelse i syfte att 
underlätta och påskynda inresa och vistelse 
i unionen för forskare från tredjeländer, 
samtidigt som medlemsstaterna behåller 
sina befogenheter i frågor som 
rör invandringspolitik. Forskningsorganen, 
som förhandsgodkänns av 
medlemsstaterna, bör kunna ingå ett 
mottagningsavtal med 
tredjelandsmedborgare som avser att 
genomföra forskningsprojekt. 
Medlemsstaterna bör utfärda ett tillstånd på 
grundval av mottagningsavtalet, om 
villkoren för inresa och vistelse är 
uppfyllda.

(9) Det är lämpligt att underlätta forskares 
inresa och vistelse genom ett förfarande för 
inresa och vistelse som är oberoende av 
forskarnas rättsförhållande till det 
mottagande forskningsorganet och genom 
att inte längre utöver uppehållstillstånd 
eller visering för längre vistelse kräva 
arbetstillstånd. Detta förfarande bör bygga 
på att forskningsorganen samarbetar med 
medlemsstaternas behöriga myndigheter på 
invandringsområdet. 
Forskningsorganen bör ges en central roll i 
förfarandet för inresa och vistelse i syfte att 
underlätta och påskynda inresa och vistelse 
i unionen för forskare från tredjeländer, 
samtidigt som medlemsstaterna behåller 
sina befogenheter i frågor som 
rör invandringspolitik. Forskningsorganen, 
som förhandsgodkänns av 
medlemsstaterna, bör kunna ingå ett 
mottagningsavtal och vid behov ett 
anställningsavtal med 
tredjelandsmedborgare som avser att 
genomföra forskningsprojekt. 
Medlemsstaterna bör utfärda ett tillstånd på 
grundval av mottagningsavtalet, om 
villkoren för inresa och vistelse är 
uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 79
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 11



PE519.478v01-00 4/41 AM\1002688SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att öka unionens attraktionskraft 
bland forskare som är 
tredjelandsmedborgare bör forskarnas 
familjemedlemmar, i enlighet med 
definitionen i rådets direktiv 2003/86/EG 
av den 22 september 2003 om rätt till 
familjeåterförening, beviljas inresa och 
vistelse tillsammans med dem. De bör 
omfattas av bestämmelserna om rörlighet 
inom unionen och bör även ha tillgång till 
arbetsmarknaden.

(11) För att öka unionens attraktionskraft 
bland forskare och studerande som är 
tredjelandsmedborgare bör forskarnas och 
de studerandes familjemedlemmar, i 
enlighet med definitionen i rådets direktiv 
2003/86/EG av den 22 september 2003 om 
rätt till familjeåterförening, beviljas inresa 
och vistelse tillsammans med dem. De bör 
omfattas av bestämmelserna om rörlighet 
inom unionen och bör även ha tillgång till 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 80
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att öka unionens attraktionskraft 
bland forskare som är 
tredjelandsmedborgare bör forskarnas 
familjemedlemmar, i enlighet med 
definitionen i rådets direktiv 2003/86/EG 
av den 22 september 2003 om rätt till 
familjeåterförening, beviljas inresa och 
vistelse tillsammans med dem. De bör 
omfattas av bestämmelserna om rörlighet 
inom unionen och bör även ha tillgång till 
arbetsmarknaden.

(11) För att öka unionens attraktionskraft 
bland forskare som är 
tredjelandsmedborgare bör forskarnas 
familjemedlemmar, i enlighet med 
definitionen i rådets direktiv 2003/86/EG 
av den 22 september 2003 om rätt till 
familjeåterförening, beviljas inresa och 
vistelse tillsammans med dem. De bör 
omfattas av bestämmelserna om rörlighet 
inom unionen och bör även ha tillgång till 
arbetsmarknaden. Vidare bör 
medlemsstaterna överväga att inrätta 
informationscentraler både i 
tredjeländerna och på sina egna 
territorier genom vilka forskare, 
studerande, praktikanter och au pairer 
lätt skulle kunna få all information om 
sina rättigheter till såväl tillträde till 
arbetsmarknaden som socialförsäkring 
och uppehållstillstånd.
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Or. en

Ändringsförslag 81
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När så är lämpligt bör 
medlemsstaterna uppmuntras att behandla 
doktorander som forskare.

(12) När så är lämpligt bör 
medlemsstaterna behandla doktorander 
som forskare samt elever i yrkesutbildande 
sekundärskola som studerande.

Or. en

Ändringsförslag 82
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När så är lämpligt bör 
medlemsstaterna uppmuntras att behandla 
doktorander som forskare.

(12) När så är lämpligt bör 
medlemsstaterna uppmuntras att behandla 
doktorander som forskare. 
Medlemsstaterna kan också betrakta 
andra examina och annan praktisk 
erfarenhet som adekvata för de specifika 
forskningsändamålen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna får ta ut en avgift av 
sökanden för handläggningen av ansökan 
om tillstånd. Avgiften bör vara 
proportionell mot vistelsens ändamål.

(25) Medlemsstaterna får ta ut en avgift av 
sökanden för handläggningen av ansökan 
om tillstånd. Avgiften bör vara 
proportionell mot vistelsens ändamål för 
att understryka den välkomnande 
inställningen och undvika avskräckande 
effekter.

Or. en

Ändringsförslag 84
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Inresa och vistelse får vägras på 
vederbörligen motiverade grunder. Framför 
allt kan inresa och vistelse vägras om en 
medlemsstat enligt en bedömning som 
grundar sig på fakta i ett enskilt fall anser 
den berörda tredjelandsmedborgaren vara 
ett potentiellt hot mot allmän ordning,
allmän säkerhet eller folkhälsan.

(28) Inresa och vistelse får vägras på 
vederbörligen motiverade grunder. Framför 
allt kan inresa och vistelse vägras om en 
medlemsstat enligt en bedömning som 
grundar sig på fakta i ett enskilt fall anser 
den berörda tredjelandsmedborgaren vara 
ett potentiellt hot mot allmän ordning eller
allmän säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 85
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) De nationella myndigheterna bör 
underrätta tredjelandsmedborgare som 
ansöker om inresa och vistelse i 

(30) De nationella myndigheterna bör 
underrätta tredjelandsmedborgare som 
ansöker om inresa och vistelse i
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medlemsstaterna enligt detta direktiv om 
det beslut som fattas i fråga om ansökan. 
Detta bör ske skriftligen så snart som 
möjligt och senast inom 60 dagar, eller så 
snart som möjligt och senast inom 
30 dagar när det gäller forskare och 
studerande som omfattas av unionsprogram 
med rörlighetsåtgärder, räknat från 
ansökningsdagen.

medlemsstaterna enligt detta direktiv om 
det beslut som fattas i fråga om ansökan. 
Detta bör ske skriftligen så snart som 
möjligt och senast inom 90 dagar, eller så 
snart som möjligt och senast inom 
45 dagar när det gäller forskare och 
studerande som omfattas av unionsprogram 
med rörlighetsåtgärder, räknat från 
ansökningsdagen.

Or. en

Ändringsförslag 86
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Rörligheten inom unionen för 
tredjelandsmedborgare som 
bedriver forskning eller studier eller är 
avlönade praktikanter bör underlättas. När 
det gäller forskare bör detta direktiv 
förbättra reglerna för den period under 
vilken det tillstånd som beviljas av den 
första medlemsstaten bör omfatta vistelser i 
en andra medlemsstat utan krav på ett nytt 
mottagningsavtal. Förbättringar bör göras 
när det gäller situationen för studerande 
och den nya gruppen avlönade praktikanter 
genom att göra det möjligt för dem att 
vistas i en andra medlemsstat under 
perioder mellan tre och sex månader, under 
förutsättning att de uppfyller de allmänna 
villkoren i detta direktiv. För praktikanter 
som är tredjelandsmedborgare och som 
kommer till unionen genom företagsinterna 
överföringar av personal bör man tillämpa 
särskilda bestämmelser för rörlighet inom 
unionen som utformats i enlighet med 
överföringens karaktär i överensstämmelse 
med [direktiv 2013/xx/EU om 
företagsinterna överföringar av personal].

(31) Rörligheten inom unionen för 
tredjelandsmedborgare som bedriver 
forskning eller studier eller är avlönade 
eller oavlönade praktikanter bör 
underlättas. När det gäller forskare bör 
detta direktiv förbättra reglerna för den 
period under vilken det tillstånd som 
beviljas av den första medlemsstaten bör 
omfatta vistelser i en andra medlemsstat 
utan krav på ett nytt mottagningsavtal. 
Förbättringar bör göras när det gäller 
situationen för studerande och den nya 
gruppen avlönade praktikanter genom att 
göra det möjligt för dem att vistas i en 
andra medlemsstat under perioder mellan 
tre och sex månader, under förutsättning att 
de uppfyller de allmänna villkoren i detta 
direktiv. För praktikanter som är 
tredjelandsmedborgare och som kommer 
till unionen genom företagsinterna 
överföringar av personal bör man tillämpa 
särskilda bestämmelser för rörlighet inom 
unionen som utformats i enlighet med 
överföringens karaktär i överensstämmelse 
med [direktiv 2013/xx/EU om
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företagsinterna överföringar av personal].

Or. en

Ändringsförslag 87
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att tredjelandsmedborgare som 
studerar bättre ska kunna täcka en del av 
kostnaderna för sina studier bör de ges ökat 
tillträde till arbetsmarknaden enligt 
villkoren i detta direktiv, vilket innebär 
minst 20 timmar per vecka. Principen om 
att de studerande ska ha tillträde till 
arbetsmarknaden bör vara en allmän regel. 
I undantagsfall bör dock medlemsstaten 
kunna beakta läget på den nationella 
arbetsmarknaden, även om detta inte får 
leda till en risk att rätten till arbete helt 
upphävs.

(33) För att tredjelandsmedborgare som 
studerar bättre ska kunna täcka en del av 
kostnaderna för sina studier bör de ges ökat 
tillträde till arbetsmarknaden enligt 
villkoren i detta direktiv, vilket innebär 
minst 20 timmar per vecka. Principen om 
att de studerande ska ha tillträde till 
arbetsmarknaden bör vara en allmän regel.

Or. en

Ändringsförslag 88
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att tredjelandsmedborgare som 
studerar bättre ska kunna täcka en del av 
kostnaderna för sina studier bör de ges ökat 
tillträde till arbetsmarknaden enligt 
villkoren i detta direktiv, vilket innebär 
minst 20 timmar per vecka. Principen om 
att de studerande ska ha tillträde till 
arbetsmarknaden bör vara en allmän regel. 

(33) För att tredjelandsmedborgare som 
studerar bättre ska kunna täcka en del av 
kostnaderna för sina studier bör de ges ökat 
tillträde till arbetsmarknaden enligt 
villkoren i detta direktiv, vilket innebär 
minst 10 timmar per vecka. Principen om 
att de studerande ska ha tillträde till 
arbetsmarknaden bör vara en allmän regel. 
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I undantagsfall bör dock medlemsstaten 
kunna beakta läget på den nationella 
arbetsmarknaden, även om detta inte får 
leda till en risk att rätten till arbete helt 
upphävs.

I undantagsfall bör dock medlemsstaten 
kunna beakta läget på den nationella 
arbetsmarknaden, även om detta inte får 
leda till en risk att rätten till arbete helt 
upphävs.

Or. en

Ändringsförslag 89
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Som en del i strävan efter att trygga en 
högkvalificerad arbetskraft för framtiden 
bör medlemsstaterna göra det möjligt för 
studerande som tar sin examen i unionen 
att stanna kvar på deras territorium för att 
söka efter arbetsmöjligheter eller etablera 
ett företag under tolv månader efter det att 
giltighetstiden för det ursprungliga 
tillståndet har löpt ut. Medlemsstaterna bör 
också göra det möjligt för forskare att göra 
på samma sätt när de har slutfört sitt 
forskningsprojekt i enlighet med 
mottagningsavtalet. Detta bör inte innebära 
en automatisk rätt till tillträde till 
arbetsmarknaden eller till att starta ett 
företag. De studerande eller forskarna kan 
ombes att lämna bevisning i enlighet med 
artikel 24.

(34) Som en del i strävan efter att trygga en 
högkvalificerad arbetskraft för framtiden 
bör medlemsstaterna göra det möjligt för 
studerande som tar sin examen i unionen 
att stanna kvar på deras territorium för att 
söka efter arbetsmöjligheter eller etablera 
ett företag under minst 18 månader efter 
det att giltighetstiden för det ursprungliga 
tillståndet har löpt ut. Medlemsstaterna bör 
också göra det möjligt för forskare att göra 
på samma sätt när de har slutfört sitt 
forskningsprojekt i enlighet med 
mottagningsavtalet. Detta bör inte innebära 
en automatisk rätt till tillträde till 
arbetsmarknaden eller till att starta ett 
företag. De studerande eller forskarna kan 
ombes att lämna bevisning i enlighet med 
artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 90
Emer Costello

Förslag till direktiv
Skäl 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Som en del i strävan efter att trygga en 
högkvalificerad arbetskraft för framtiden 
bör medlemsstaterna göra det möjligt för 
studerande som tar sin examen i unionen 
att stanna kvar på deras territorium för att 
söka efter arbetsmöjligheter eller etablera 
ett företag under tolv månader efter det att 
giltighetstiden för det ursprungliga 
tillståndet har löpt ut. Medlemsstaterna bör 
också göra det möjligt för forskare att göra 
på samma sätt när de har slutfört sitt 
forskningsprojekt i enlighet med 
mottagningsavtalet. Detta bör inte innebära 
en automatisk rätt till tillträde till 
arbetsmarknaden eller till att starta ett 
företag. De studerande eller forskarna kan 
ombes att lämna bevisning i enlighet med 
artikel 24.

(34) För att öka medlemsstaternas 
attraktionskraft som studiedestinationer, 
och som en del i strävan efter att trygga en 
högkvalificerad arbetskraft för framtiden,
bör medlemsstaterna göra det möjligt för 
studerande som tar sin examen i unionen 
att stanna kvar på deras territorium för att 
söka efter arbetsmöjligheter eller etablera 
ett företag under tolv månader efter det att 
giltighetstiden för det ursprungliga 
tillståndet har löpt ut. Medlemsstaterna bör 
också göra det möjligt för forskare att göra 
på samma sätt när de har slutfört sitt 
forskningsprojekt i enlighet med 
mottagningsavtalet. Detta bör inte innebära 
en automatisk rätt till tillträde till 
arbetsmarknaden eller till att starta ett 
företag. De studerande eller forskarna kan 
ombes att lämna bevisning i enlighet med 
artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 91
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelserna i detta direktiv 
påverkar inte medlemsstaternas 
behörighet att reglera antalet 
tredjelandsmedborgare som beviljas 
inresa för arbete.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att göra unionen mer attraktiv för 
forskare, studerande, elever, praktikanter, 
volontärer och au pairer som är 
tredjelandsmedborgare är det viktigt att se 
till att de behandlas rättvist i enlighet med 
artikel 79 i fördraget. Dessa grupper har 
rätt till samma behandling som värdlandets 
medborgare enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 
december 2011 om ett enda 
ansökningsförfarande för ett kombinerat 
tillstånd för tredjelandsmedborgare att 
vistas och arbeta på en medlemsstats 
territorium och om en gemensam 
uppsättning rättigheter för arbetstagare från 
tredjeland som vistas lagligen i en 
medlemsstat. Mer förmånliga rättigheter 
att behandlas på samma sätt som 
medborgare i värdmedlemsstaten när det 
gäller grenar av den sociala tryggheten i 
enlighet med definitionen i förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen bör bibehållas 
för forskare som är 
tredjelandsmedborgare, utöver 
rättigheterna enligt direktiv 2011/98/EU. 
Enligt det sistnämnda direktivet kan nu 
medlemsstaterna begränsa 
likabehandlingen när det gäller grenar av 
den sociala tryggheten, inbegripet 
familjeförmåner, och denna 
begränsningsmöjlighet kan påverka
forskare. Dessutom bör elever, volontärer, 
oavlönade praktikanter och au pairer, 
oberoende av om unionslagstiftningen eller 
värdlandets nationella lagstiftning ger dem 
tillträde till arbetsmarknaden, få samma 
behandling som värdmedlemsstatens 
medborgare när det gäller tillgång till varor 
och tjänster och leveranser av allmänt 
tillgängliga varor och tjänster.

(36) För att göra unionen mer attraktiv för 
forskare, studerande, elever, praktikanter, 
volontärer och au pairer som är 
tredjelandsmedborgare är det viktigt att se 
till att de behandlas rättvist i enlighet med 
artikel 79 i fördraget. En del av dessa 
grupper har rätt till samma behandling som 
värdlandets medborgare enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/98/EU av den 13 december 2011 om 
ett enda ansökningsförfarande för ett 
kombinerat tillstånd för 
tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta 
på en medlemsstats territorium och om en 
gemensam uppsättning rättigheter för 
arbetstagare från tredjeland som vistas 
lagligen i en medlemsstat. Enligt direktiv 
2011/98/EU kan nu medlemsstaterna 
begränsa likabehandlingen när det gäller 
grenar av den sociala tryggheten, 
inbegripet familjeförmåner, och denna 
begränsningsmöjlighet bör även vara 
tillämplig på forskare. Dessutom bör 
elever, volontärer, oavlönade praktikanter 
och au pairer, oberoende av om 
unionslagstiftningen eller värdlandets 
nationella lagstiftning ger dem tillträde till 
arbetsmarknaden, få samma behandling 
som värdmedlemsstatens medborgare när 
det gäller tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 93
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att göra unionen mer attraktiv för 
forskare, studerande, elever, praktikanter, 
volontärer och au pairer som är 
tredjelandsmedborgare är det viktigt att se 
till att de behandlas rättvist i enlighet med 
artikel 79 i fördraget. Dessa grupper har 
rätt till samma behandling som värdlandets 
medborgare enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/98/EU av den 
13 december 2011 om ett enda 
ansökningsförfarande för ett kombinerat 
tillstånd för tredjelandsmedborgare att 
vistas och arbeta på en medlemsstats 
territorium och om en gemensam 
uppsättning rättigheter för arbetstagare från 
tredjeland som vistas lagligen i en 
medlemsstat. Mer förmånliga rättigheter att 
behandlas på samma sätt som medborgare i 
värdmedlemsstaten när det gäller grenar av 
den sociala tryggheten i enlighet med 
definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen bör bibehållas för 
forskare som är tredjelandsmedborgare, 
utöver rättigheterna enligt direktiv 
2011/98/EU. Enligt det sistnämnda 
direktivet kan nu medlemsstaterna 
begränsa likabehandlingen när det gäller 
grenar av den sociala tryggheten, 
inbegripet familjeförmåner, och denna 
begränsningsmöjlighet kan påverka 
forskare. Dessutom bör elever, volontärer, 
oavlönade praktikanter och au pairer, 
oberoende av om unionslagstiftningen eller 
värdlandets nationella lagstiftning ger dem 

(36) För att göra unionen mer attraktiv för
forskare, studerande, elever, praktikanter, 
volontärer och au pairer som är 
tredjelandsmedborgare är det viktigt att se 
till att de behandlas rättvist i enlighet med 
artikel 79 i fördraget. Dessa grupper har 
rätt till samma behandling som värdlandets 
medborgare enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/98/EU av den 
13 december 2011 om ett enda 
ansökningsförfarande för ett kombinerat 
tillstånd för tredjelandsmedborgare att 
vistas och arbeta på en medlemsstats 
territorium och om en gemensam 
uppsättning rättigheter för arbetstagare från 
tredjeland som vistas lagligen i en 
medlemsstat. Mer förmånliga rättigheter att 
behandlas på samma sätt som medborgare i 
värdmedlemsstaten när det gäller grenar av 
den sociala tryggheten i enlighet med 
definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen bör bibehållas för 
forskare som är tredjelandsmedborgare, 
utöver rättigheterna enligt direktiv 
2011/98/EU. Enligt det sistnämnda 
direktivet kan nu medlemsstaterna 
begränsa likabehandlingen när det gäller 
grenar av den sociala tryggheten, 
inbegripet familjeförmåner, och denna 
begränsningsmöjlighet kan påverka 
forskare. Även andra grupper som 
omfattas av detta direktiv bör ha rätt till 
samma behandling som värdlandets 
medborgare när det gäller rätten till social 
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tillträde till arbetsmarknaden, få samma 
behandling som värdmedlemsstatens 
medborgare när det gäller tillgång till varor 
och tjänster och leveranser av allmänt 
tillgängliga varor och tjänster.

trygghet. Dessutom bör elever, volontärer, 
oavlönade praktikanter och au pairer, 
oberoende av om unionslagstiftningen eller 
värdlandets nationella lagstiftning ger dem 
tillträde till arbetsmarknaden, få samma 
behandling som värdmedlemsstatens 
medborgare när det gäller tillgång till varor 
och tjänster och leveranser av allmänt 
tillgängliga varor och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 94
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) oavlönad praktikant: en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa och vistelse på en medlemsstats 
territorium för en oavlönad 
utbildningsperiod i enlighet med den 
berörda medlemsstatens nationella 
lagstiftning,

e) oavlönad praktikant: en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa och vistelse på en medlemsstats 
territorium för en oavlönad 
utbildningsperiod som en del av sin 
utbildning i enlighet med den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 95
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avlönad praktikant: en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa och vistelse på en medlemsstats 
territorium för en utbildningsperiod för 
vilken han eller hon får lön i enlighet med 
den berörda medlemsstatens lagstiftning,

f) avlönad praktikant: en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa och vistelse på en medlemsstats 
territorium för en utbildningsperiod för 
vilken han eller hon får lön i enlighet med 
den nationella lagstiftningen och/eller 
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tillämpliga kollektivavtal i den berörda 
medlemsstaten,

Or. en

Ändringsförslag 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) volontär: en tredjelandsmedborgare som 
har beviljats inresa och vistelse på en 
medlemsstats territorium för att delta i ett 
erkänt volontärprogram,

g) volontär: en tredjelandsmedborgare som 
har beviljats inresa och vistelse på en 
medlemsstats territorium för att delta i ett 
erkänt volontärprogram och inom denna 
ram utföra uppgifter av fri vilja, fritt val 
och fri motivation utan en önskan om 
ekonomisk vinning, för ett ändamål där 
det främsta syftet inte är att uppnå vinst, 
till gagn för volontärer, dem som drar 
nytta av volontärorganisationers tjänster, 
lokalsamfund och samhället i stort,

Or. en

Ändringsförslag 97
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) au pair: en tredjelandsmedborgare som 
tillfälligt tas emot av en familj på en 
medlemsstats territorium i utbyte mot lätt 
hushållsarbete och barnomsorg där syftet 
är att personen i fråga ska förbättra sina 
språkkunskaper och sin kunskap om 
värdlandet,

i) au pair: en ung tredjelandsmedborgare 
som under en fastställd tidsperiod tas 
emot av en värdfamilj på en medlemsstats 
territorium i utbyte mot lätt hushållsarbete 
och/eller barnomsorg där syftet är att 
personen i fråga ska förbättra sina 
språkkunskaper och sin kunskap om 
värdlandet,
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Or. en

Ändringsförslag 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 –– led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) au pair: en tredjelandsmedborgare som 
tillfälligt tas emot av en familj på en 
medlemsstats territorium i utbyte mot lätt 
hushållsarbete och barnomsorg där syftet 
är att personen i fråga ska förbättra sina 
språkkunskaper och sin kunskap om 
värdlandet,

i) au pair: en tredjelandsmedborgare som 
tillfälligt tas emot av en familj på en 
medlemsstats territorium i utbyte mot lätt 
hushållsarbete och/eller barnomsorg där 
syftet är att personen i fråga ska förbättra 
sina språkkunskaper och sin kunskap om 
värdlandet,

Or. en

Ändringsförslag 99
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) forskningsorgan: varje form av offentlig 
eller privat organisation som bedriver 
forskning, och som enligt detta direktiv har 
godkänts av en medlemsstat i enlighet med 
den medlemsstatens lagstiftning eller 
administrativa praxis,

k) forskningsorgan: varje form av offentlig 
eller privat organisation eller offentligt 
eller privat företag som bedriver 
forskning, och som enligt detta direktiv har 
godkänts av en medlemsstat i enlighet med 
den medlemsstatens lagstiftning eller 
administrativa praxis,

Or. en

Ändringsförslag 100
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) lön: betalning, oavsett form, som 
mottas som vederlag för utförda tjänster 
och som enligt nationell lagstiftning eller
etablerad praxis anses som en 
grundläggande del av ett 
anställningsförhållande,

m) lön: betalning, oavsett form, som 
mottas som vederlag för utförda tjänster 
och som enligt nationell lagstiftning 
och/eller tillämpliga kollektivavtal anses 
som en grundläggande del av ett 
anställningsförhållande,

Or. en

Ändringsförslag 101
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) bilaterala eller multilaterala avtal som 
ingåtts mellan en eller flera medlemsstater 
och ett eller flera tredjeländer.

b) bilaterala eller multilaterala avtal mellan 
en eller flera medlemsstater och ett eller 
flera tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 102
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att anta eller behålla 
bestämmelser som är förmånligare för de 
personer som omfattas av direktivet med 
avseende på artiklarna 21, 22, 23, 24, 25 
och 29, särskilt i samband med 
partnerskap för rörlighet.

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att anta eller behålla 
bestämmelser som är förmånligare för de 
personer som omfattas av direktivet.
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Or. en

Ändringsförslag 103
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att anta eller behålla 
bestämmelser som är förmånligare för de 
personer som omfattas av direktivet med 
avseende på artiklarna 21, 22, 23, 24, 25 
och 29, särskilt i samband med 
partnerskap för rörlighet.

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att anta eller behålla 
bestämmelser som är förmånligare för de 
personer som omfattas av direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 104
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Sökanden ska ha en sjukförsäkring för 
samtliga risker som den berörda 
medlemsstatens medborgare normalt har 
täckning för.

c) Sökanden ska ha en sjukförsäkring för 
de risker som den berörda medlemsstatens 
medborgare normalt har täckning för.

Or. en

Ändringsförslag 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Sökanden ska förete de bevis som 
medlemsstaten kräver på att han eller hon 
under vistelsen kommer att ha tillräckliga 
tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sin 
yrkesutbildning och sin återresa, vilket 
dock inte får påverka medlemsstaternas 
möjlighet att göra en enskild prövning av 
varje individuellt fall.

f) Sökanden ska förete de bevis som 
medlemsstaten kräver på att han eller hon 
under vistelsen kommer att ha tillräckliga 
tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sin 
yrkesutbildning och sin återresa, vilket 
dock inte får påverka medlemsstaternas 
möjlighet att göra en enskild prövning av 
varje individuellt fall. Att förete sådana 
bevis ska inte vara obligatoriskt om 
tredjelandsmedborgaren har tilldelats ett 
anslag eller ett stipendium eller fått en 
utfästelse om sponsring från en 
värdfamilj, ett vederbörligt erbjudande om 
arbete eller ett erbjudande från en 
elevutbytes- eller volontärorganisation.

Or. en

Ändringsförslag 106
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) uppvisa ett undertecknat 
mottagningsavtal med ett forskningsorgan i 
enlighet med artikel 9.1 och 9.2,

a) uppvisa ett undertecknat 
mottagningsavtal med ett forskningsorgan i 
enlighet med artikel 9.1 och 9.2 och ett 
anställningsavtal om det enligt nationell 
lagstiftning föreligger ett 
anställningsförhållande eller ett 
stipendieintyg,

Or. en

Ändringsförslag 107
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, godta en ansökan 
som lämnats in när den berörda 
tredjelandsmedborgaren redan befinner sig 
på deras territorium.

5. Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, behandla en 
ansökan som lämnats in när den berörda 
tredjelandsmedborgaren redan befinner sig 
på deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 108
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska avgöra huruvida 
ansökningar om tillstånd ska lämnas in av 
forskaren eller av det berörda 
forskningsorganet.

6. Medlemsstaterna ska avgöra huruvida 
ansökningar om tillstånd ska lämnas in av 
forskaren och av det berörda 
forskningsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 109
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En medlemsstat får bland annat vägra att 
förlänga eller besluta att återkalla 
godkännandet av ett forskningsorgan som 
inte längre uppfyller villkoren i punkterna 
2, 3 och 4, eller om godkännandet har 
erhållits på falska grunder, eller om 
forskningsorganet har ingått ett 

6. En medlemsstat får bland annat vägra att 
förlänga eller besluta att återkalla 
godkännandet av ett forskningsorgan som 
inte längre uppfyller villkoren i punkterna 
2, 3 och 4, eller om godkännandet har 
erhållits på falska grunder, eller om 
forskningsorganet har ingått ett 
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mottagningsavtal med en 
tredjelandsmedborgare på ett bedrägligt 
eller försumligt sätt. Om den berörda 
medlemsstaten inte ger eller återkallar sitt 
godkännande, får det berörda 
forskningsorganet förbjudas att ansöka om 
ett nytt godkännande i upp till fem år från 
det att beslutet om att återkalla eller inte 
förlänga godkännandet offentliggjordes.

mottagningsavtal med en 
tredjelandsmedborgare på ett bedrägligt 
eller uppsåtligt sätt. Om den berörda 
medlemsstaten inte ger eller återkallar sitt 
godkännande, får det berörda 
forskningsorganet förbjudas att ansöka om 
ett nytt godkännande i upp till fem år från 
det att beslutet om att återkalla eller inte 
förlänga godkännandet offentliggjordes.

Or. en

Ändringsförslag 110
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Information om rättsförhållandet mellan 
forskningsorganet och forskaren.

e) Information om rättsförhållandet eller 
anställningsförhållandet mellan 
forskningsorganet och forskaren.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Praktikanten ska ha undertecknat ett 
utbildningsavtal, som i förekommande fall 
har godkänts av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet enligt 
medlemsstatens lagstiftning eller 
administrativa praxis, avseende en praktik 
vid ett offentligt eller privat företag eller 
vid en offentlig eller privat läroanstalt för 
yrkesutbildning, som har erkänts av en 
medlemsstat enligt dess lagstiftning eller 

a) Praktikanten ska som en del av sin 
utbildning ha undertecknat ett 
utbildningsavtal, som i förekommande fall 
har godkänts av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet enligt 
medlemsstatens lagstiftning eller 
administrativa praxis, avseende en praktik 
vid ett offentligt eller privat företag eller 
vid en offentlig eller privat läroanstalt för 
yrkesutbildning, som har erkänts av en 
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administrativa praxis. medlemsstat enligt dess lagstiftning eller 
administrativa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 112
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Praktikanten ska, om medlemsstaten så 
kräver, bevisa att han eller hon har 
relevant tidigare utbildning eller 
kvalifikationer eller yrkeserfarenhet så att 
han eller hon kan dra nytta av 
yrkespraktiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Praktikanten ska, om medlemsstaten så 
kräver, bevisa att han eller hon har 
relevant tidigare utbildning eller 
kvalifikationer eller yrkeserfarenhet så att 
han eller hon kan dra nytta av 
yrkespraktiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Praktikanten ska, om medlemsstaten så 
kräver, bevisa att han eller hon har 
relevant tidigare utbildning eller 
kvalifikationer eller yrkeserfarenhet så att 
han eller hon kan dra nytta av 
yrkespraktiken.

b) Praktikanten ska bevisa att 
utbildningsperioden är en del av hans 
eller hennes utbildning vid en läroanstalt i 
vederbörandes ursprungsland.

Or. en

Ändringsförslag 115
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om medlemsstaten så begär ska 
praktikanten få grundläggande 
språkutbildning, så att han förvärvar de 
språkkunskaper som är nödvändiga för 
praktiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 116
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det avtal som avses i a ska innehålla en 
beskrivning av programmet för 
yrkesutbildningen samt uppgifter om dess 
varaktighet, den vägledning praktikanten 
kommer att få under utförandet av 

Det avtal som avses i a ska innehålla en 
beskrivning av programmet för 
yrkesutbildningen samt uppgifter om dess 
varaktighet, den vägledning praktikanten 
kommer att få under utförandet av 
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programmet, hans eller hennes arbetstid, 
rättsförhållandet med värdenheten och, om 
praktikanten är avlönad, hans eller hennes 
lön.

programmet, hans eller hennes arbetstid, 
rättsförhållandet med värdenheten och, om 
praktikanten är avlönad, hans eller hennes 
lön och anställningsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 117
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten får kräva att 
värdenheten ska förklara att 
tredjelandsmedborgaren inte innehar ett 
arbete.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 118
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten får kräva att 
värdenheten ska förklara att
tredjelandsmedborgaren inte innehar ett 
arbete.

2. Medlemsstaten får ta hänsyn till det 
faktiska arbetskraftsbehovet och till 
huruvida tredjelandsmedborgaren innehar 
ett arbete eller huruvida det finns 
tillräckligt med utbildningsplatser för de 
egna medborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 119
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om värdmedlemsstaten uttryckligen så 
kräver, ska volontären få grundläggande 
utbildning i den medlemsstatens språk, 
historia och politiska och sociala struktur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 120
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om värdmedlemsstaten uttryckligen så 
kräver, ska volontären få grundläggande 
utbildning i den medlemsstatens språk, 
historia och politiska och sociala struktur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 121
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får ta hänsyn till 
huruvida det verkligen rör sig om seriöst 
volontärarbete eller huruvida 
volontärarbetet får negativa konsekvenser 
för arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 122
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Au pairen ska vara minst 17 år men inte 
över 30 år, men kan vara över 30 år i 
individuellt motiverade fall.

a) Au pairen ska vara minst 18 år men inte 
över 30 år, men kan vara över 30 år i 
individuellt motiverade fall, och får inte 
vara i släkt med värdfamiljen.

Or. en

Ändringsförslag 123
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Au pairen ska vara minst 17 år men inte 
över 30 år, men kan vara över 30 år i 
individuellt motiverade fall.

a) Au pairen ska vara minst 17 år men inte 
över 35 år.

Or. en

Ändringsförslag 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Au pairen ska vara minst 17 år men inte 
över 30 år, men kan vara över 30 år i 
individuellt motiverade fall.

a) Au pairen ska vara minst 17 år.
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Or. en

Ändringsförslag 125
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Au pairen ska förete bevis på att 
värdfamiljen påtar sig det fulla ansvaret för 
honom eller henne under hela vistelsen på 
den berörda medlemsstatens territorium, 
särskilt när det gäller uppehälle, logi,
hälso- och sjukvård, mödraskap och 
olycksrisker.

b) Au pairen ska förete bevis på att 
värdfamiljen påtar sig det fulla ansvaret för 
honom eller henne under hela vistelsen på 
den berörda medlemsstatens territorium, 
särskilt när det gäller uppehälle, logi, 
hälso- och sjukvård och olycksrisker.

Or. en

Ändringsförslag 126
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Au pairen ska uppvisa ett avtal med 
värdfamiljen som fastställer hans eller 
hennes rättigheter och skyldigheter, 
inbegripet specifikationer om de 
fickpengar som han eller hon ska motta och 
lämpliga arrangemang som gör det möjligt 
för honom eller henne att följa kurser, samt 
deltagande i familjens dagliga sysslor.

c) Au pairen ska uppvisa ett avtal med 
värdfamiljen som fastställer hans eller 
hennes rättigheter och skyldigheter, 
inbegripet specifikationer om de 
fickpengar som han eller hon ska motta, 
rätten till minst en hel ledig dag per vecka
och lämpliga arrangemang som gör det 
möjligt för honom eller henne att följa 
kurser, samt deltagande i familjens dagliga 
sysslor.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Au pairen ska uppvisa ett avtal med 
värdfamiljen som fastställer hans eller 
hennes rättigheter och skyldigheter, 
inbegripet specifikationer om de 
fickpengar som han eller hon ska motta och 
lämpliga arrangemang som gör det möjligt 
för honom eller henne att följa kurser, samt 
deltagande i familjens dagliga sysslor.

c) Au pairen ska uppvisa ett avtal med 
värdfamiljen som fastställer hans eller 
hennes rättigheter och skyldigheter, 
inbegripet specifikationer om de 
fickpengar som han eller hon ska motta och 
lämpliga arrangemang som gör det möjligt 
för, eller ålägger, honom eller henne att 
följa kurser, samt deltagande i familjens 
dagliga sysslor.

Or. en

Ändringsförslag 128
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten får ta hänsyn till andra 
faktorer när den fastställer huruvida 
värdfamiljen kan erbjuda au pairen en 
god hemmiljö under hela vistelsen.

Or. en

Ändringsförslag 129
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska avslå en ansökan i 
följande fall:

1. Medlemsstaterna får avslå en ansökan i 
följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 130
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om värdenheten eller läroanstalten har 
inrättats endast i syfte att underlätta inresa.

c) Om värdenheten eller läroanstalten 
handlar endast i syfte att underlätta inresa.

Or. en

Ändringsförslag 131
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om det finns andra allvarliga skäl att 
misstänka att värdenheten eller 
läroanstalten handlar på ett bedrägligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 132
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska återkalla ett tillstånd
i följande fall:

Medlemsstaterna får återkalla eller vägra 
att förlänga ett uppehållstillstånd som 
utfärdats på grundval av detta direktiv om 
det erhållits på falska grunder, om det 
visar sig att innehavaren inte uppfyllt 
eller inte längre uppfyller villkoren för 
inresa och vistelse enligt artikel 6 och 
andra relevanta artiklar i detta direktiv 
eller om vistelsen har andra ändamål än 
de för vilka tillståndet utfärdades, särskilt 
i följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 133
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska återkalla ett tillstånd i 
följande fall:

Medlemsstaterna får återkalla ett tillstånd i 
följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 134
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om värdenheten har inrättats endast i 
syfte att underlätta inresa.

c) Om värdenheten handlar endast i syfte 
att underlätta inresa.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om värdenheten inte uppfyller de 
rättsliga förpliktelserna i nationell rätt 
avseende socialförsäkring och/eller 
beskattning eller har gjort konkursansökan 
eller i övrigt är insolvent.

d) Om värdenheten inte uppfyller de 
rättsliga förpliktelserna i nationell rätt 
avseende socialförsäkring och/eller 
beskattning eller har gjort konkursansökan 
eller i övrigt är insolvent. Om detta 
inträffar under en studieperiod bör den 
studerande ges skälig tid att hitta en 
motsvarande kurs så att studierna kan 
slutföras.

Or. en

Ändringsförslag 136
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) När det gäller studerande, om 
tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde 
till ekonomisk verksamhet inte efterlevs 
eller om den studerande inte gör 
godtagbara framsteg inom det berörda 
studieprogrammet i enlighet med nationell 
lagstiftning eller administrativ praxis.

f) När det gäller studerande, om 
tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde 
till ekonomisk verksamhet inte efterlevs 
eller om den studerande inte gör 
godtagbara framsteg inom det berörda 
studieprogrammet i enlighet med nationell 
lagstiftning eller administrativ praxis och 
det inte finns några övertygande 
förmildrande omständigheter som 
förklaring till denna situation.

Or. en

Ändringsförslag 137
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får återkalla ett 
tillstånd av hänsyn till allmän ordning,
allmän säkerhet eller folkhälsa.

2. Medlemsstaterna får återkalla ett 
tillstånd av hänsyn till allmän ordning eller
allmän säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 138
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) När det gäller studerande, om 
tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde 
till ekonomisk verksamhet inte efterlevs 
eller om den studerande inte gör 
godtagbara framsteg inom det berörda 
studieprogrammet i enlighet med nationell 
lagstiftning eller administrativ praxis.

c) När det gäller studerande, om 
tidsfristerna enligt artikel 23 för tillträde 
till ekonomisk verksamhet inte efterlevs 
eller om den studerande inte gör 
godtagbara framsteg inom det berörda 
studieprogrammet i enlighet med nationell 
lagstiftning eller administrativ praxis och 
det inte finns några övertygande 
förmildrande omständigheter som 
förklaring till denna situation.

Or. en

Ändringsförslag 139
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avvikelse från artikel 12.2 b i 
direktiv 2011/98/EU ska forskare som är 
tredjelandsmedborgare ha rätt till samma 

1. Med avvikelse från artikel 12.2 b i 
direktiv 2011/98/EU ska forskare och 
studenter som är tredjelandsmedborgare ha 
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behandling som värdmedlemsstatens 
medborgare när det gäller grenar av den 
sociala tryggheten, inbegripet 
familjeförmåner, i enlighet med 
definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

rätt till samma behandling som 
värdmedlemsstatens medborgare när det 
gäller grenar av den sociala tryggheten, 
inbegripet familjeförmåner, i enlighet med 
definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 140
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avvikelse från artikel 12.2 b i 
direktiv 2011/98/EU ska forskare som är 
tredjelandsmedborgare ha rätt till samma 
behandling som värdmedlemsstatens 
medborgare när det gäller grenar av den 
sociala tryggheten, inbegripet 
familjeförmåner, i enlighet med 
definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

1. Forskare som är tredjelandsmedborgare 
ska ha rätt till samma behandling som 
värdmedlemsstatens medborgare när det 
gäller grenar av den sociala tryggheten, 
inbegripet familjeförmåner, i enlighet med 
definitionen i förordning (EG) nr 883/2004 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen samt artikel 12.2 b i 
direktiv 2011/98/EU.

Or. en

Ändringsförslag 141
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Volontärer, avlönade och oavlönade 
praktikanter och au pairer ska, oavsett om 
de har rätt att arbeta enligt 
unionslagstiftningen eller den nationella 
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lagstiftningen, ha rätt till samma 
behandling som värdmedlemsstatens 
medborgare när det gäller grenar av den 
sociala tryggheten i enlighet med 
definitionen i 
förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 142
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Elever, volontärer, oavlönade 
praktikanter och au pairer ska, oavsett om 
de har rätt att arbeta enligt 
unionslagstiftningen eller den nationella 
lagstiftningen, ha rätt till likabehandling 
när det gäller tillgång till varor och tjänster 
och leveranser av allmänt tillgängliga varor 
och tjänster, med undantag för förfaranden 
för att erhålla bostad enligt nationell 
lagstiftning.

2. Studerande, elever, volontärer, 
oavlönade praktikanter och au pairer ska, 
oavsett om de har rätt att arbeta enligt 
unionslagstiftningen eller den nationella 
lagstiftningen, ha rätt till likabehandling 
när det gäller tillgång till varor och tjänster 
och leveranser av allmänt tillgängliga varor 
och tjänster, med undantag för förfaranden 
för att erhålla bostad enligt nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 143
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska fastställa det 
högsta antalet timmar per vecka, eller 
högsta antalet dagar eller månader per år, 
som tillåts för sådan verksamhet som inte 

3. Varje medlemsstat ska fastställa det 
högsta antalet timmar per vecka, eller 
högsta antalet dagar eller månader per år, 
som tillåts för sådan verksamhet som inte 
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får omfatta mindre än 20 timmar per vecka 
eller motsvarande i antal dagar eller 
månader per år.

får omfatta mindre än 10 timmar per vecka 
eller motsvarande i antal dagar eller 
månader per år.

Or. en

Ändringsförslag 144
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter slutförandet av forskning eller studier 
i medlemsstaten ska 
tredjelandsmedborgaren ha rätt att stanna 
på medlemsstatens territorium i tolv 
månader för att söka arbete eller etablera 
ett företag, om villkoren i artikel 6 a och 6 
c–f fortfarande är uppfyllda. Under en 
period på mer än tre månader men mindre 
än sex månader kan tredjelandsmedborgare 
ombes att förete bevis på att de fortsätter 
att söka arbete eller håller på att etablera ett 
företag. Efter en period på sex månader 
kan tredjelandsmedborgare dessutom 
ombes att förete bevis på att de har en 
faktisk möjlighet att få anställning eller 
etablera ett företag.

Medlemsstaterna får besluta att 
tredjelandsmedborgaren efter slutförandet 
av forskning eller studier i medlemsstaten 
ska ha rätt att stanna på medlemsstatens 
territorium i sex till tolv månader för att 
söka arbete eller etablera ett företag, om 
villkoren i artikel 6 a och 6 c–f fortfarande 
är uppfyllda och vederbörande kan 
försörja sig själv och, i förekommande 
fall, sin familj. Under en period på mer än 
tre månader men mindre än sex månader 
kan tredjelandsmedborgare ombes att 
förete bevis på att de fortsätter att söka 
arbete eller håller på att etablera ett företag. 
Efter en period på sex månader kan 
tredjelandsmedborgare dessutom ombes att 
förete bevis på att de har en faktisk 
möjlighet att få anställning eller etablera ett 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 145
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter slutförandet av forskning eller studier 
i medlemsstaten ska 
tredjelandsmedborgaren ha rätt att stanna 
på medlemsstatens territorium i 
tolv månader för att söka arbete eller 
etablera ett företag, om villkoren i artikel 6 
a och 6 c–f fortfarande är uppfyllda. Under 
en period på mer än tre månader men 
mindre än sex månader kan 
tredjelandsmedborgare ombes att förete 
bevis på att de fortsätter att söka arbete 
eller håller på att etablera ett företag. Efter 
en period på sex månader kan 
tredjelandsmedborgare dessutom ombes att 
förete bevis på att de har en faktisk 
möjlighet att få anställning eller etablera ett 
företag.

Efter slutförandet av forskning eller studier 
i medlemsstaten ska 
tredjelandsmedborgaren ha rätt att stanna 
på medlemsstatens territorium i minst 
18 månader för att söka arbete eller 
etablera ett företag, om villkoren i artikel 6 
a och 6 c–f fortfarande är uppfyllda. Under 
en period på mer än tre månader men 
mindre än sex månader kan 
tredjelandsmedborgare ombes att förete 
bevis på att de fortsätter att söka arbete 
eller håller på att etablera ett företag. Efter 
en period på sex månader kan 
tredjelandsmedborgare dessutom ombes att 
förete bevis på att de har en faktisk 
möjlighet att få anställning eller etablera ett 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 146
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 24 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får kräva att det företag 
som tredjelandsmedborgaren grundat ska 
uppfylla vissa villkor för att säkerställa att 
det rör sig om ett verkligt företag.

Or. en

Ändringsförslag 147
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter slutförandet av forskning eller 
studier i medlemsstaten ska 
tredjelandsmedborgaren ha rätt att stanna 
på medlemsstatens territorium i minst 
12 månader för att söka arbete eller 
etablera ett företag, om villkoren i artikel 
6 a och 6 c–f fortfarande är uppfyllda. 
Under en period på mer än tre månader 
men mindre än sex månader kan 
tredjelandsmedborgare ombes att förete 
bevis på att de fortsätter att söka arbete 
eller håller på att etablera ett företag. 
Efter en period på sex månader kan 
tredjelandsmedborgare dessutom ombes 
att förete bevis på att de har en faktisk 
möjlighet att få anställning eller etablera 
ett företag.

Or. en

Ändringsförslag 148
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskares familjemedlemmar Forskares och studerandes
familjemedlemmar

Or. en

Ändringsförslag 149
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avvikelse från artiklarna 3.1 och 8 i 
direktiv 2003/86/EG ska 
familjeåterförening inte göras beroende av 
om innehavaren av tillståndet att vistas i 
landet i forskningssyfte har rimliga utsikter 
att få ett permanent uppehållstillstånd och 
av om vederbörande har vistats i landet 
under en viss minimiperiod.

1. Med avvikelse från artiklarna 3.1 och 8 i 
direktiv 2003/86/EG ska 
familjeåterförening inte göras beroende av 
om innehavaren av tillståndet att vistas i 
landet i forsknings- eller studiesyfte har 
rimliga utsikter att få ett permanent 
uppehållstillstånd och av om vederbörande 
har vistats i landet under en viss 
minimiperiod.

Or. en

Ändringsförslag 150
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med avvikelse från artikel 5.4 första 
stycket i direktiv 2003/86/EG ska, om 
villkoren för familjeåterförening är 
uppfyllda, tillstånd för familjemedlemmar 
beviljas, inom 90 dagar från den dag när 
ansökan lämnades in och inom 60 dagar 
från dagen för den ursprungliga ansökan 
för familjemedlemmar till forskare som är 
tredjelandsmedborgare och som omfattas 
av de relevanta unionsprogrammen med 
rörlighetsåtgärder.

3. Med avvikelse från artikel 5.4 första 
stycket i direktiv 2003/86/EG ska, om 
villkoren för familjeåterförening är 
uppfyllda, tillstånd för familjemedlemmar 
beviljas, inom 90 dagar från den dag när 
ansökan lämnades in och inom 60 dagar 
från dagen för den ursprungliga ansökan 
för familjemedlemmar till forskare och 
studerande som är tredjelandsmedborgare 
och som omfattas av de relevanta 
unionsprogrammen med rörlighetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 151
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från artikel 13.2 och 13.3 
i direktiv 2003/86/EG ska 
familjemedlemmars tillstånd ha samma 
giltighetstid som det tillstånd som beviljas 
till forskaren, om det är möjligt med 
hänsyn till giltighetstiden för deras 
resehandlingar.

4. Med avvikelse från artikel 13.2 och 13.3 
i direktiv 2003/86/EG ska 
familjemedlemmars tillstånd ha samma 
giltighetstid som det tillstånd som beviljas 
till forskaren eller den studerande, om det 
är möjligt med hänsyn till giltighetstiden 
för deras resehandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 152
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt till rörlighet mellan 
medlemsstaterna för forskare, studerande 
och avlönade praktikanter 

Rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna 
för forskare, studerande och avlönade och 
oavlönade praktikanter

Or. en

Ändringsförslag 153
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tredjelandsmedborgare som i enlighet 
med detta direktiv har beviljats rätt till 
inresa och vistelse som forskare får också 
utföra en del av sin forskning i en annan 
medlemsstat enligt de villkor som fastställs 
i denna artikel.

1. En tredjelandsmedborgare som i enlighet 
med detta direktiv har beviljats rätt till 
inresa och vistelse som forskare får också 
utföra en del av sin forskning i en annan 
medlemsstat – under den period som 
viseringen för längre vistelse och 
uppehållstillståndet gäller för – enligt de 
villkor som fastställs i denna artikel.
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Or. en

Ändringsförslag 154
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om forskaren vistas högst sex månader i en 
annan medlemsstat, får forskningen utföras 
på grundval av det mottagningsavtal som 
har ingåtts i den första medlemsstaten, 
förutsatt att han eller hon har tillräckliga 
medel i den andra medlemsstaten och att 
han eller hon inte anses utgöra ett hot mot 
allmän ordning och säkerhet eller mot 
folkhälsan i den andra medlemsstaten.

Om forskaren vistas högst sex månader i en 
annan medlemsstat, får forskningen utföras 
på grundval av det mottagningsavtal som 
har ingåtts i den första medlemsstaten, 
förutsatt att han eller hon har tillräckliga 
medel i den andra medlemsstaten och att 
han eller hon inte anses utgöra ett hot mot 
allmän ordning och säkerhet eller mot 
folkhälsan i den andra medlemsstaten. 
Forskaren är skyldig att vistas minst 
en månad i den första medlemsstaten 
innan han eller hon flyttar för att vistas i 
en annan medlemsstat i forskningssyfte. 
Forskningsinstitutionen i den första 
medlemsstaten ska inte ansvara för 
forskaren medan denne är i den andra 
medlemsstaten, förutsatt att inga andra 
överenskommelser föreligger. Om 
mottagnings- eller anställningsavtalet i 
den första medlemsstaten inte inbegriper 
eller inte lämpar sig för vistelsen i den 
andra medlemsstaten bör ett nytt avtal 
ingås, eventuellt även med en mottagande 
forskningsinstitution i den andra 
medlemsstaten. I normalfallet bör den 
andra medlemsstaten bara underrättas om 
forskarens inresa, men om denna andra 
medlemsstat vägrar att bevilja 
vederbörandes vistelse ska personen 
i fråga resa tillbaka till den första 
medlemsstaten och bekosta resan själv, 
förutsatt att inga andra 
överenskommelser föreligger.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För perioder som överstiger tre månader, 
men inte sex månader, ska en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa och vistelse som studerande eller 
avlönad praktikant enligt detta direktiv ha 
rätt att genomföra en del av sina studier 
eller sin praktik i en annan medlemsstat 
under förutsättning att han eller hon, före 
sin överföring till den medlemsstaten, har 
lämnat in följande till den behöriga 
myndigheten i den andra medlemsstaten:

2. För perioder som överstiger tre månader, 
men inte sex månader, ska en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa och vistelse som studerande eller 
avlönad eller oavlönad praktikant enligt 
detta direktiv ha rätt att genomföra en del 
av sina studier eller sin praktik i en annan 
medlemsstat under förutsättning att han 
eller hon, före sin överföring till den 
medlemsstaten, har lämnat in följande till 
den behöriga myndigheten i den andra 
medlemsstaten:

Or. en

Ändringsförslag 156
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) har stabila och regelbundna medel för 
sin egen och sina familjemedlemmars 
försörjning, utan att utnyttja det sociala 
trygghetssystemet i den berörda 
medlemsstaten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 157
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska besluta om den 
fullständiga ansökan om tillstånd och ska 
delge den sökande skriftligen, i enlighet 
med delgivningsförfarandena i den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning, så 
snart som möjligt och senast inom 
60 dagar från den dag när ansökan 
lämnades in, och inom 30 dagar när det 
gäller forskare och studerande som är 
tredjelandsmedborgare och som omfattas 
av unionsprogram som inbegriper 
rörlighetsåtgärder.

1. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska besluta om den 
fullständiga ansökan om tillstånd och ska 
delge den sökande skriftligen, i enlighet 
med delgivningsförfarandena i den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning, så 
snart som möjligt och senast inom 
90 dagar från den dag när ansökan 
lämnades in, och inom 45 dagar när det 
gäller forskare och studerande som är 
tredjelandsmedborgare och som omfattas 
av unionsprogram som inbegriper 
rörlighetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 158
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [två år efter det att direktivet 
trätt i kraft]. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [tre år efter det att direktivet 
trätt i kraft]. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser.

Or. en


