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Amendement 15
Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze richtlijn beoogt bij te dragen aan 
een doeltreffend beheer van de 
migratiestromen voor de specifieke 
categorie van tijdelijke seizoensmigratie, 
door de invoering van eerlijke en 
transparante regels voor toelating en 
verblijf, terwijl in de regeling tegelijk 
stimulansen en waarborgen worden 
ingebouwd om te voorkomen dat een 
tijdelijk verblijf permanent wordt. 
Overigens zullen ook de bepalingen van 
Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
helpen vermijden dat een dergelijk tijdelijk 
verblijf na het seizoen overgaat in een 
illegaal verblijf.

(6) Deze richtlijn beoogt bij te dragen aan 
een doeltreffend beheer van de 
migratiestromen voor de specifieke 
categorie van tijdelijke seizoensmigratie, 
door de invoering van eerlijke en 
transparante regels voor toelating en 
verblijf, terwijl in de regeling tegelijk 
stimulansen en waarborgen worden 
ingebouwd om te voorkomen dat een 
tijdelijk verblijf permanent wordt. 
Overigens zullen ook de bepalingen van 
Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
helpen vermijden dat een dergelijk tijdelijk 
verblijf na het seizoen overgaat in een 
illegaal verblijf.

Deze richtlijn dient daarnaast bij te 
dragen aan het beschermen van met name 
vrouwen tegen onzekere dienstverbanden 
en uitbuiting.

Or. de

Amendement 16
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De lidstaten dienen het door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 18 december 1990 
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goedgekeurde internationaal Verdrag 
over de bescherming van de rechten van 
alle migrerende werknemers en hun 
gezinnen te ratificeren.

Or. pt

Amendement 17
Tadeusz Cymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Deze richtlijn dient te worden 
uitgevoerd in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, met name wat de 
nationale wetten inzake kortlopende 
arbeidscontracten, inclusief 
seizoenarbeid, betreft.

Or. en

Amendement 18
Tadeusz Cymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De duur van het verblijf dient beperkt 
te blijven tot een maximumtermijn per 
kalenderjaar, hetgeen, samen met de 
definitie van seizoenarbeid, moet 
garanderen dat het werk ook echt een 
seizoensgebonden karakter heeft. De 
mogelijkheid moet open worden gelaten 
om binnen die maximumverblijfsduur het 
arbeidscontract te verlengen of te 
veranderen van werkgever. This should 
serve to reduce risks of abuses that 
seasonal workers may face if tied to a 

(16) De duur van het verblijf dient beperkt 
te blijven tot een maximumtermijn per 
kalenderjaar, hetgeen, samen met de 
definitie van seizoenarbeid, moet 
garanderen dat het werk ook echt een 
seizoensgebonden karakter heeft. De 
mogelijkheid moet open worden gelaten 
om binnen die maximumverblijfsduur het 
arbeidscontract te verlengen of te 
veranderen van werkgever. Dit moet het 
risico op misbruik verminderen dat 
seizoenarbeiders lopen indien zij gebonden 



AM\852441NL.doc 5/10 PE454.725v01-00

NL

single employer and at the same time 
provide for a flexible response to 
employers‘ actual workforce needs.

zijn aan een enkele werkgever, en tegelijk 
de mogelijkheid bieden om soepel in te 
spelen op de daadwerkelijke 
personeelsbehoeften van de werkgevers.
Dit mag geen invloed hebben op het recht 
van onderdanen van derde landen om met 
verschillende soorten vergunningen en 
visums in het gastland te verblijven.

Or. en

Amendement 19
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Seizoenarbeiders uit derde landen 
dienen op het moment van afgifte van hun 
werkvergunning naar behoren te worden 
geïnformeerd over hun rechten en 
plichten. Deze informatie dient te worden 
verstrekt door de bevoegde autoriteiten 
van het gastland. De informatie dient zo 
duidelijk en toegankelijk mogelijk te zijn 
zodat de seizoenarbeiders uit derde landen 
kunnen begrijpen dat elk misbruik zal 
worden bestraft. Er dienen maatregelen te 
worden genomen om ervoor te zorgen dat 
elke schending van hun rechten door hun 
werkgever en/of derde partij, alsook de 
uitoefening van een niet aangemelde 
activiteit naast hun seizoenarbeid, worden 
bestraft.

Or. fr
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Amendement 20
Tadeusz Cymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Circulaire migratie van 
seizoenarbeiders uit derde landen dient te 
worden aangemoedigd. Om 
seizoenarbeiders uitzicht te bieden op werk 
in de EU voor langere tijd dan een enkel 
seizoen en om werkgevers in de EU de 
gelegenheid te geven een beroep te doen op 
een min of meer vaste groep van reeds 
ingewerkte arbeidskrachten, dient te 
worden voorzien in de mogelijkheid om 
voor meerdere opeenvolgende jaren 
toegang te krijgen tot seizoenarbeid, door 
middel van een vergunning voor meerdere 
seizoenen of door een vereenvoudigde 
procedure. Deze procedure dient te 
voorzien in een preferentie ten opzichte 
van onderdanen van derde landen die 
voor het eerst een aanvraag voor 
seizoenarbeid indienen, in kortere 
behandelingstermijnen of in een beperking 
van de over te leggen bewijsstukken.

(17) Circulaire migratie van 
seizoenarbeiders uit derde landen dient te 
worden aangemoedigd. Om 
seizoenarbeiders uitzicht te bieden op werk 
in de EU voor langere tijd dan een enkel 
seizoen en om werkgevers in de EU de 
gelegenheid te geven een beroep te doen op 
een min of meer vaste groep van reeds 
ingewerkte arbeidskrachten, dient te 
worden voorzien in de mogelijkheid om 
voor meerdere opeenvolgende jaren 
toegang te krijgen tot seizoenarbeid, door 
middel van een vergunning voor meerdere 
seizoenen of door een vereenvoudigde 
procedure. Deze procedure dient te 
voorzien in een preferentie ten opzichte 
van kandidaten die reeds een aanvraag 
voor seizoenarbeid hebben ingediend en 
die hebben aangetoond dat zij voldoen 
aan de toelatingsvoorwaarden. Dit kan 
resulteren in kortere 
behandelingstermijnen of in een beperking 
van de over te leggen bewijsstukken

Or. en

Amendement 21
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Ten einde de veiligheid en 
zekerheid van vrouwelijke werknemers, 
die vaker als seizoenarbeider werken dan 
mannen, te waarborgen, dienen duidelijke 
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en adequate bepalingen te worden 
vastgesteld betreffende het recht van 
vrouwelijke werknemers om met hun 
werkgevers te onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden, 
met bijzondere aandacht voor specifieke 
veiligheidsbepalingen. Deze bepalingen 
dienen betrekking te hebben op alle 
negatieve situaties waar vrouwelijke 
werknemers mee te maken kunnen 
krijgen en op de toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige gezondheidszorg.

Or. en

Amendement 22
Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Seinarbeiders zijn kwetsbaar voor 
uitbuiting door hun werkgevers. Dit is de 
reden dat regeringen, plaatselijke 
overheden, vakbonden en andere organen
nauwer contact met elkaar dienen te 
onderhouden en actiever dienen samen te 
werken om seizoenarbeiders - zowel 
mannen, als vrouwen - te ondersteunen, 
en strategieën dienen te ontwikkelen om 
hun problemen op te lossen.

Or. de
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Amendement 23
Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Het vergaren van statistische 
gegevens over seizoenarbeid in de 
lidstaten kan ook bijdragen aan het 
verduidelijken van de bestaande 
verschillen tussen landen en het 
verhelderen van de rol en de specifieke 
problemen van vrouwelijke 
seizoenarbeiders.

Or. de

Amendement 24
Tadeusz Cymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Seizoenarbeiders mogen in elk 
kalenderjaar maximaal zes maanden in de 
Unie verblijven, waarna zij naar een derde 
land moeten terugkeren.

1. Seizoenarbeiders mogen in elk 
kalenderjaar maximaal zes maanden in de 
Unie verblijven, waarna zij naar een derde 
land moeten terugkeren, tenzij zij
krachtens nationale wetgeving het recht 
hebben met een andere vergunning of 
visum te blijven.

Or. en
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Amendement 25
Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. welomschreven arbeidsvoorwaarden, 
onder meer betreffende loon, ontslag en 
regels inzake gezondheid en veiligheid op 
het werk, zoals die voor seizoenarbeid zijn 
neergelegd in wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen geldende cao's in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten.

1. welomschreven arbeidsvoorwaarden, 
onder meer betreffende loon, ontslag en 
regels inzake gezondheid en veiligheid op 
het werk, zoals die voor seizoenarbeid zijn 
neergelegd in wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen geldende cao's in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten, zonder discriminatie op grond 
van geslacht, en met volledige 
inachtneming van vrouwelijke 
seizoenarbeiders die zwanger zijn, net zijn 
bevallen of borstvoeding geven.

Or. de

Amendement 26
Tadeusz Cymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1 – punt 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vrijheid van vereniging en aansluiting 
bij of lidmaatschap van een 
werknemersorganisatie of een andere 
organisatie waarvan de leden een bepaald 
beroep uitoefenen, met inbegrip van 
aanspraak op de door dergelijke 
organisaties verschafte voordelen, 
onverminderd de nationale bepalingen 
inzake openbare orde en openbare 
veiligheid;

(a) vrijheid van vereniging en aansluiting 
bij of lidmaatschap van een 
werknemersorganisatie, indien die 
organisatie voorziet in het lidmaatschap 
van tijdelijke werknemers en werknemers 
die niet hun vaste verblijfplaats in het 
gastland hebben, of een andere organisatie 
waarvan de leden een bepaald beroep 
uitoefenen, met inbegrip van aanspraak op 
de door dergelijke organisaties verschafte 
voordelen, onverminderd de nationale 
bepalingen inzake openbare orde en 
openbare veiligheid;
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Or. en

Amendement 27
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 –inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat derden die 
er overeenkomstig de door het nationale 
recht vastgelegde criteria een rechtmatig 
belang bij hebben toe te zien op de 
naleving van deze richtlijn, namens of 
samen met een seizoenarbeider, met diens 
instemming, elke mogelijke civiele of 
administratieve procedure kunnen 
aanspannen om de naleving van deze 
richtlijn af te dwingen.

De lidstaten zorgen ervoor dat derden die 
er overeenkomstig de door het nationale 
recht vastgelegde criteria een rechtmatig 
belang bij hebben toe te zien op de 
naleving van deze richtlijn, namens of 
samen met een seizoenarbeider, met diens 
instemming, elke mogelijke civiele of 
administratieve procedure kunnen 
aanspannen om de naleving van deze 
richtlijn af te dwingen.

De lidstaat van ontvangst van 
seizoenarbeiders uit derde landen 
informeert hen, op het moment van afgifte 
van de werkvergunning, over de 
bestaande klachtenregelingen en 
regelingen voor steun voor slachtoffers in 
het geval hun rechten worden 
geschonden, bijvoorbeeld wanneer zij 
slecht worden behandeld of worden 
geïntimideerd, of, meer in het algemeen, 
wanneer zij het slachtoffer zijn van enige 
vorm van georganiseerde criminaliteit. 

Or. fr


