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Ændringsforslag 15
Gesine Meissner

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Dette direktiv bør bidrage til en effektiv 
styring af migrationsstrømmene for den 
særlige kategori, midlertidig sæsonbestemt 
migration, ved at fastsætte på den ene side 
retfærdige og gennemsigtige regler for 
indrejse og ophold og på den anden 
incitamenter og forholdsregler, der skal 
forhindre, at midlertidigt ophold bliver 
permanent. Hertil kommer, at de regler, der
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/52/EF om 
minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, vil medvirke til at 
forhindre, at sådanne midlertidige ophold 
bliver til ulovlige ophold.

(6) Dette direktiv bør bidrage til en effektiv 
styring af migrationsstrømmene for den 
særlige kategori, midlertidig sæsonbestemt 
migration, ved at fastsætte på den ene side 
retfærdige og gennemsigtige regler for 
indrejse og ophold og på den anden 
incitamenter og forholdsregler, der skal 
forhindre, at midlertidigt ophold bliver 
permanent. Hertil kommer, at de regler, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/52/EF om 
minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, vil medvirke til at 
forhindre, at sådanne midlertidige ophold 
bliver til ulovlige ophold.

Dette direktiv bør endvidere bidrage til 
specielt at beskytte kvinder mod usikre 
ansættelsesforhold og udnyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 16
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaterne bør ratificere den 
internationale konvention om beskyttelse 
af vandrende arbejdstageres og deres 
familiemedlemmers rettigheder, der 
vedtoges af FN's generalforsamling den 
18. december 1990.
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Or. pt

Ændringsforslag 17
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Dette direktiv bør anvendes i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, særlig hvad angår 
national lov om kortvarig beskæftigelse 
herunder sæsonarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 18
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Opholdets varighed bør begrænses til 
en maksimumperiode pr. kalenderår, som 
sammen med definitionen af sæsonarbejde 
bør sikre, at der reelt er tale om 
sæsonarbejde. Det bør fastsættes, at det 
inden for den maksimale opholdsperiode er 
muligt at forlænge kontrakten eller at skifte 
arbejdsgiver. Dette bør medvirke til at 
reducere den risiko for misbrug, som 
sæsonarbejdere kan være udsat for, hvis de 
er bundet til én arbejdsgiver, og samtidig 
udgøre en fleksibel løsning på 
arbejdsgivernes faktiske arbejdskraftbehov.

(16) Opholdets varighed bør begrænses til 
en maksimumperiode pr. kalenderår, som 
sammen med definitionen af sæsonarbejde 
bør sikre, at der reelt er tale om 
sæsonarbejde. Det bør fastsættes, at det 
inden for den maksimale opholdsperiode er 
muligt at forlænge kontrakten eller at skifte 
arbejdsgiver. Dette bør medvirke til at 
reducere den risiko for misbrug, som 
sæsonarbejdere kan være udsat for, hvis de 
er bundet til én arbejdsgiver, og samtidig 
udgøre en fleksibel løsning på 
arbejdsgivernes faktiske arbejdskraftbehov.
Dette berører ikke 
tredjelandsstatsborgeres ret til at opholde 
sig i værtslandet på grundlag af andre 
former for tilladelser og visa.
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Or. en

Ændringsforslag 19
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Sæsonarbejdere fra tredjelande bør 
oplyses behørigt om deres rettigheder og 
pligter, når de får udstedt 
arbejdstilladelser. De kompetente 
myndigheder i værtslandet bør give de 
nødvendige oplysninger. De bør være så 
klare og tilgængelige som muligt, så 
sæsonarbejdere fra tredjelande kan forstå, 
at eventuelle overtrædelser vil blive 
sanktioneret. Der bør træffes 
foranstaltninger mod arbejdsgiveres eller 
tredjemands overtrædelser af deres 
rettigheder samt mod dem, der påtager sig 
sort arbejde samtidig med sæsonarbejdet.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Cirkulær migration for sæsonarbejdere 
fra tredjelande bør fremmes. For at 
sæsonarbejdere kan have 
beskæftigelsesmuligheder i EU i mere end 
en enkelt sæson, og for at EU-
arbejdsgiverne skal kunne regne med en 
mere stabil og allerede uddannet 
arbejdsstyrke, bør der åbnes mulighed for 
adgang til sæsonarbejde flere år i træk, 
enten ved en tilladelse for flere sæsoner 

(17) Cirkulær migration for sæsonarbejdere 
fra tredjelande bør fremmes. For at 
sæsonarbejdere kan have 
beskæftigelsesmuligheder i EU i mere end 
en enkelt sæson, og for at EU-
arbejdsgiverne skal kunne regne med en 
mere stabil og allerede uddannet 
arbejdsstyrke, bør der åbnes mulighed for 
adgang til sæsonarbejde flere år i træk, 
enten ved en tilladelse for flere sæsoner 
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eller en forenklet procedure. Denne 
procedure bør omfatte præference i forhold 
til tredjelandsstatsborgere, der ansøger 
om indrejse som sæsonarbejdere for første 
gang, kortere sagsbehandlingsfrister eller 
krav om mindre dokumentation.

eller en forenklet procedure. Denne 
procedure bør omfatte præference for 
ansøgere, der tidligere har ansøgt om 
indrejse som sæsonarbejdere og som har 
vist, at de overholder 
indrejsebestemmelserne. Dette kan 
omfatte kortere sagsbehandlingsfrister eller 
krav om mindre dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 21
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For at sikre kvindelige 
arbejdstagere, der snarere påtager sig 
sæsonarbejde end mænd, er der behov for 
klare og passende bestemmelser, der 
fastlægger kvindelige arbejdstageres ret til 
at forhandle arbejdsvilkår med deres 
arbejdsgivere med fokus på særlige 
sikkerhedsbestemmelser. Disse 
bestemmelser bør dække alle negative 
situationer, som kvindelige arbejdstagere 
kan komme i, og adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet. 

Or. en

Ændringsforslag 22
Gesine Meissner

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Sæsonarbejdere kan blive udsat for 
udbytning fra arbejdsgivernes side. Derfor 
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er det nødvendigt at forbedre 
kommunikationen mellem det offentlige, 
de kommunale myndigheder, 
fagforeningerne og andre organisationer, 
for at styrke det indbyrdes samarbejde 
med det formål at støtte mandlige og 
kvindelige sæsonarbejdere og udvikle 
problemløsningsstrategier.

Or. de

Ændringsforslag 23
Gesine Meissner

Forslag til direktiv
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Fremsendelsen af statistiske 
oplysninger om sæsonarbejde i 
medlemsstaterne skal også bidrage til at 
afklare forskellene mellem landene og 
belyse kvindelige sæsonarbejderes rolle og 
specifikke problemer.

Or. de

Ændringsforslag 24
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sæsonarbejdere har tilladelse til ophold i 
højst seks måneder i et givet kalenderår, 
hvorefter de skal vende tilbage til et 
tredjeland.

1. Sæsonarbejdere har tilladelse til ophold i 
højst seks måneder i et givet kalenderår, 
hvorefter de skal vende tilbage til et 
tredjeland, med mindre de i henhold til 
national ret kan forlænge deres ophold på 
grundlag af en anden tilladelse eller et 
visum.
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Or. en

Ændringsforslag 25
Gesine Meissner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv.

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv, og som forbyder 
forskelsbehandling på grund af køn og 
tager hensyn til sæsonarbejdere, som er
gravide, for nylig har født eller ammer.

Or. de

Ændringsforslag 26
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – punkt 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstagerorganisation eller enhver
organisation, hvis medlemmer udøver et 
bestemt erhverv, herunder fordele som 
følge af et sådant medlemskab, uden at det 
berører de nationale bestemmelser om den 
offentlige orden og sikkerhed

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstager- eller 
arbejdsgiverorganisation, i det omfang 
denne organisationer giver adgang for 
midlertidigt ansatte og arbejdstagere, der 
ikke har fast bopæl i værtslandet, eller 
enhver organisation, hvis medlemmer har 
et bestemt erhverv, herunder fordele som 
følge af et sådant medlemskab, uden at det 
påvirker de nationale bestemmelser om 
offentlig orden og sikkerhed
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Or. en

Ændringsforslag 27
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at tredjeparter, der 
efter kriterierne i deres nationale ret har en 
legitim interesse i at sikre, at dette direktiv 
overholdes, er berettigede til - enten på 
vegne af eller til støtte for en 
sæsonarbejder og med dennes godkendelse 
- kan indtræde som part i klager til 
civilretslige eller administrative instanser 
med henblik på gennemførelse af dette 
direktiv.

Medlemsstaterne sikrer, at tredjeparter, der 
efter kriterierne i deres nationale ret har en 
legitim interesse i at sikre, at dette direktiv 
overholdes, er berettigede til - enten på 
vegne af eller til støtte for en 
sæsonarbejder og med dennes godkendelse 
- kan indtræde som part i klager til 
civilretslige eller administrative instanser 
med henblik på gennemførelse af dette 
direktiv.

Den medlemsstat, der modtager 
sæsonarbejdere fra tredjelande, skal i 
forbindelse med udstedelse af 
arbejdstilladelsen oplyse dem om 
klagemuligheder, såfremt deres 
rettigheder krænkes, navnlig såfremt de 
udsættes for dårlig behandling, chikane 
eller generelt enhver form for organiseret 
kriminalitet. 

Or. fr


