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Ändringsförslag 15
Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Direktivet bör bidra till en effektiv 
handläggning av migrationsströmmarna för 
den specifika kategorin av säsongsbunden 
temporär migration genom att ställa upp
rättvisa och genomskinliga regler för inresa 
och vistelse, samtidigt som det erbjuder 
incitament och skydd för att förhindra att 
en tillfällig vistelse blir permanent. 
Dessutom kommer de regler som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/52/EG om minimistandarder 
för sanktioner och åtgärder mot 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt att bidra till sådana 
tillfälliga vistelser inte omvandlas till 
olagliga.

(6) Direktivet bör bidra till en effektiv 
handläggning av migrationsströmmarna för 
den specifika kategorin av säsongsbunden 
temporär migration genom att ställa upp 
rättvisa och genomskinliga regler för inresa 
och vistelse, samtidigt som det erbjuder 
incitament och skydd för att förhindra att 
en tillfällig vistelse blir permanent. 
Dessutom kommer de regler som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/52/EG om minimistandarder 
för sanktioner och åtgärder mot 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt att bidra till sådana 
tillfälliga vistelser inte omvandlas till 
olagliga. Därutöver bör direktivet bidra till 
att skydda framför allt kvinnor mot 
otrygga arbetsförhållanden och 
exploatering.

Or. de

Ändringsförslag 16
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Medlemsstaterna bör ratificera 
konventionen om skydd av alla 
migrerande arbetares och deras 
familjemedlemmars rättigheter, som 
antogs av FN: s generalförsamling den 
18 december 1990.
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Or. pt

Ändringsförslag 17
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Detta direktiv bör genomföras i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen, 
särskilt med avseende på nationell 
lagstiftning om korttidsanställning, 
inklusive säsongsanställning. 

Or. en

Ändringsförslag 18
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Vistelsens längd bör begränsas till en 
maximiperiod per kalenderår som, 
tillsammans med definitionen av 
säsongsarbete, säkert visar att det är fråga 
om genuint säsongsarbete. Det bör 
utformas bestämmelser som innebär att en 
förlängning av anställningsavtalet eller 
byte av arbetsgivare är möjligt inom den 
maximala vistelseperioden. Syfte därmed 
bör vara att bidra till en minskning av den 
eventuella risken för utnyttjande, vilken 
säsongsarbetare som är knutna till en enda 
arbetsgivare kan utsättas för samtidigt som 
det är ett flexibelt svar på arbetsgivares 
faktiska arbetskraftsbehov.

(16) Vistelsens längd bör begränsas till en 
maximiperiod per kalenderår som, 
tillsammans med definitionen av 
säsongsarbete, säkert visar att det är fråga 
om genuint säsongsarbete. Det bör 
utformas bestämmelser som innebär att en 
förlängning av anställningsavtalet eller 
byte av arbetsgivare är möjligt inom den 
maximala vistelseperioden. Syfte därmed 
bör vara att bidra till en minskning av den 
eventuella risken för utnyttjande, vilken 
säsongsarbetare som är knutna till en enda 
arbetsgivare kan utsättas för samtidigt som 
det är ett flexibelt svar på arbetsgivares 
faktiska arbetskraftsbehov. Detta bör inte 
påverka tredjelandsmedborgares rätt att 
stanna i värdmedlemsstaten genom olika 
typer av tillstånd och visa.
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Ändringsförslag 19
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Säsongsarbetare från tredjeländer 
bör informeras om sina rättigheter och 
skyldigheter i samband med att deras 
arbetstillstånd utfärdas. Denna 
information bör ges av den behöriga 
myndigheten i värdmedlemsstaten. 
Informationen bör vara så tydlig och 
lättillgänglig som möjligt, så att 
säsongsarbetare från tredjeländer 
uppmärksammas på att allt missbruk 
beivras. Om arbetsgivaren och/eller en 
tredje part kränker deras rättigheter eller 
om de utför odeklarerat arbete parallellt 
med sitt säsongsarbete, bör sanktioner 
påföras.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Cirkulär migration för säsongsarbetare 
från tredjeländer bör främjas. För att ge 
säsongsarbetare anställningsutsikter inom 
EU för flera säsonger än en och för att 
arbetsgivare inom EU ska ges tillgång till 
stabilare och redan van arbetskraft, bör det 
finnas möjlighet till säsongsanställning för 
flera år i följd, antingen genom ett 
arbetstillstånd för flera säsonger eller ett 

(17) Cirkulär migration för säsongsarbetare 
från tredjeländer bör främjas. För att ge 
säsongsarbetare anställningsutsikter inom 
EU för flera säsonger än en och för att 
arbetsgivare inom EU ska ges tillgång till 
stabilare och redan van arbetskraft, bör det 
finnas möjlighet till säsongsanställning för 
flera år i följd, antingen genom ett 
arbetstillstånd för flera säsonger eller ett 
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förenklat förfarande. Genom detta 
förfarande bör företräde ges åt 
inresetillstånd till tredjelandsmedborgare
som ansöker om inresetillstånd som 
säsongsarbetare för första gången,
förkortad handläggningstid eller minskade 
krav på dokumentation.

förenklat förfarande. Genom detta 
förfarande bör företräde ges åt sådana 
sökande som redan har ansökt om 
inresetillstånd som säsongsarbetare och 
som har visat att de uppfyller villkoren för 
inresetillstånd. Även förkortad 
handläggningstid eller minskade krav på 
dokumentation kan komma i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 21
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att garantera säkerheten och 
tryggheten för kvinnliga arbetstagare, 
som oftare än män är säsongsanställda, 
behövs tydliga och adekvata bestämmelser 
om kvinnliga arbetstagares rätt att 
förhandla med arbetsgivaren om 
arbetsvillkoren, med tonvikten på 
särskilda säkerhetsbestämmelser. Dessa 
bestämmelser bör omfatta alla svåra 
situationer som kan drabba kvinnliga 
arbetstagare samt tillgång till hälso- och 
sjukvård av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 22
Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Säsongsarbetare kan utsättas för 
exploatering av arbetsgivaren. Därför 
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måste stat, kommunala myndigheter, 
fackföreningar och andra organisationer 
förbättra kommunikationen och 
därigenom stärka samarbetet för att 
kunna stödja både manliga och kvinnliga 
arbetstagare och ta fram 
problemlösningsstrategier.

Or. de

Ändringsförslag 23
Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Vidare bör tillhandahållande av 
statistisk över säsongsarbete i 
medlemsstaterna bidra till att tydliggöra 
befintliga skillnader mellan olika länder 
och visa på den roll och de särskilda 
problem som kvinnor har i 
säsongsarbetet.  

Or. de

Ändringsförslag 24
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Säsongarbetare får beviljas ett 
uppehållstillstånd för högst sex månader 
under ett kalenderår, varefter de är skyldiga 
att återvända till ett tredjeland.

1. Säsongarbetare får beviljas ett 
uppehållstillstånd för högst sex månader 
under ett kalenderår, varefter de är skyldiga 
att återvända till ett tredjeland, förutom om 
de enligt nationell lagstiftning har rätt att 
stanna i kraft av ett annat tillstånd eller 
visum.



PE454.725v01-00 8/9 AM\852441SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 25
Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv, utan 
könsdiskriminering och med hänsyn till 
säsongsarbetare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar. 

Or. de

Ändringsförslag 26
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en 
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation 
eller någon annan organisation vars 
medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive 
de förmåner som sådana organisationer 
tillhandahåller, utan att det påverkar 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
om allmän ordning och säkerhet.

a) Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en 
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation –
om organisationen tillåter medlemskap 
för tillfälligt anställda och för 
arbetstagare som inte är medborgare i 
värdmedlemsstaten – eller någon annan 
organisation vars medlemmar utövar ett 
visst yrke, inklusive de förmåner som 
sådana organisationer tillhandahåller, utan 
att det påverkar tillämpningen av nationella 
bestämmelser om allmän ordning och 
säkerhet.
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Ändringsförslag 27
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När värdmedlemsstaten utfärdar 
arbetstillstånd för säsongsarbetare från 
tredjeländer ska den informera dessa om 
att det finns klagomålsmekanismer och 
stödstrukturer för offer dit de kan vända 
sig om de har fått sina rättigheter 
kränkta, exempelvis behandlats illa, 
trakasserats eller utsatts för någon form 
av organiserad brottslighet.

Or. fr


