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Ændringsforslag 65
Philip Claeys

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det Europæiske råd anerkendte på sit 
særlige møde i Tammerfors den 15. og 16. 
oktober 1999, at der er behov for indbyrdes 
tilnærmelse af de nationale lovgivninger 
om betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og 
ophold. I den forbindelse anførte Det 
Europæiske Råd, at Den Europæiske Union 
skal sikre en retfærdig behandling af 
tredjelandsstatsborgere, som opholder sig 
lovligt på medlemsstaternes område, og at 
en mere effektiv integrationspolitik bør 
sigte mod at indrømme
tredjelandsstatsborgere rettigheder og
pligter, der kan sidestilles med dem, der 
gælder for EU-borgere. Med henblik herpå 
anmodede Det Europæiske Råd Rådet om 
at vedtage de nødvendige retlige 
instrumenter på grundlag af forslag fra 
Kommissionen. Behovet for at nå de 
målsætninger, der blev opstillet i 
Tammerfors, blev igen bekræftet i Haag-
programmet af 4. og 5. november 2004.

(2) Det Europæiske råd anerkendte på sit 
særlige møde i Tammerfors den 15. og 16. 
oktober 1999, at der er behov for indbyrdes 
tilnærmelse af de nationale lovgivninger 
om betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og 
ophold. I den forbindelse anførte Det 
Europæiske Råd, at Den Europæiske Union 
skal sikre en retfærdig behandling af 
tredjelandsstatsborgere, som opholder sig 
lovligt på medlemsstaternes område, og at 
en mere effektiv integrationspolitik bør 
sigte mod at pålægge
tredjelandsstatsborgere pligter, der kan 
sidestilles med dem, der gælder for EU-
borgere. Med henblik herpå anmodede Det 
Europæiske Råd Rådet om at vedtage de 
nødvendige retlige instrumenter på 
grundlag af forslag fra Kommissionen.
Behovet for at nå de målsætninger, der 
blev opstillet i Tammerfors, blev igen 
bekræftet i Haag-programmet af 4. og 5. 
november 2004.

Or. nl

Ændringsforslag 66
Philip Claeys

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På et stadig mere globalt 
arbejdsmarked bør EU gøre en indsats for 

udgår
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at tiltrække arbejdstagere fra tredjelande.
Dette bør fremmes ved en administrativ 
forenkling og ved at lette adgangen til de 
relevante oplysninger. Bestemmelserne 
vedrørende en kombineret 
ansøgningsprocedure, der fører til en 
kombineret tilladelse til både ophold og 
arbejde i samme administrative 
procedure, vil bidrage til at forenkle og 
harmonisere de forskellige regler, der i 
øjeblikket finder anvendelse i 
medlemsstaterne. De fleste medlemsstater 
har allerede indført en sådan 
proceduremæssig forenkling og en mere 
effektiv procedure både for indvandrere 
og for deres arbejdsgivere samt en lettere 
kontrol af lovligheden af deres ophold og 
beskæftigelse.

Or. nl

Ændringsforslag 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På et stadig mere globalt
arbejdsmarked bør EU gøre en indsats for 
at tiltrække arbejdstagere fra tredjelande.
Dette bør fremmes ved en administrativ 
forenkling og ved at lette adgangen til de 
relevante oplysninger. Bestemmelserne
vedrørende en kombineret 
ansøgningsprocedure, der fører til en 
kombineret tilladelse til både ophold og 
arbejde i samme administrative procedure, 
vil bidrage til at forenkle og harmonisere 
de forskellige regler, der i øjeblikket finder 
anvendelse i medlemsstaterne. De fleste 
medlemsstater har allerede indført en sådan 
proceduremæssig forenkling og en mere 
effektiv procedure både for indvandrere og 
for deres arbejdsgivere samt en lettere 

(3) I det omfang ansøgninger om ophold 
og arbejde på en medlemsstats område 
skal ske samtidigt, vil bestemmelserne
vedrørende en kombineret 
ansøgningsprocedure, der fører til en 
kombineret tilladelse til både ophold og 
arbejde i samme administrative procedure, 
bidrage til at forenkle og harmonisere de 
forskellige regler, der i øjeblikket finder 
anvendelse i medlemsstaterne. De fleste 
medlemsstater har allerede indført en sådan 
proceduremæssig forenkling og en mere 
effektiv procedure både for indvandrere og 
for deres arbejdsgivere samt en lettere 
kontrol af lovligheden af deres ophold og 
beskæftigelse.
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kontrol af lovligheden af deres ophold og 
beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De betingelser og kriterier, på basis af 
hvilke en ansøgning kan afvises, fastsættes 
i national lovgivning, herunder 
forpligtelsen til at overholde princippet 
om fællesskabspræference ifølge de 
relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne af 16. april 2003 og 
25. april 2005.

(6) De betingelser og kriterier, på basis af 
hvilke en ansøgning kan afvises, bør være 
gennemsigtige, objektive, kunne 
verificeres og være fastlagt i national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De betingelser og kriterier, på basis af 
hvilke en ansøgning kan afvises, fastsættes
i national lovgivning, herunder 
forpligtelsen til at overholde princippet om 
fællesskabspræference ifølge de relevante 
bestemmelser i tiltrædelsesakterne af 16. 
april 2003 og 25. april 2005.

(6) De betingelser og kriterier, på basis af 
hvilke en ansøgning kan afvises, bør være 
objektive, kunne verificeres og være 
fastlagt i national lovgivning, herunder 
forpligtelsen til at overholde princippet om 
fællesskabspræference ifølge de relevante 
bestemmelser i tiltrædelsesakterne af 16. 
april 2003 og 25. april 2005.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De betingelser og kriterier, på basis af 
hvilke en ansøgning kan afvises, fastsættes
i national lovgivning, herunder 
forpligtelsen til at overholde princippet om 
fællesskabspræference ifølge de relevante 
bestemmelser i tiltrædelsesakterne af 16. 
april 2003 og 25. april 2005.

(6) De betingelser og kriterier, på basis af 
hvilke en ansøgning kan afvises, bør være 
objektive, kunne verificeres og være 
fastlagt i national lovgivning, herunder 
forpligtelsen til at overholde princippet om 
fællesskabspræference ifølge de relevante 
bestemmelser i tiltrædelsesakterne af 16. 
april 2003 og 25. april 2005.

Or. en

Ændringsforslag 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) En kombineret tilladelse bør have 
samme ensartede udformning som 
opholdstilladelser i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet 
udformning af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere1, således at 
medlemsstaterne får mulighed for at angive 
oplysninger om, hvorvidt den pågældende 
person har tilladelse til at arbejde.
Medlemsstaterne bør – også med henblik 
på en bedre kontrol med indvandring –
ikke kun på den kombinerede tilladelse, 
men på alle udstedte opholdstilladelser, 
anføre oplysninger om arbejdstilladelsen, 
uanset hvilken type opholdstilladelse der 
har givet tredjelandsstatsborgeren 
mulighed for at indrejse på en 
medlemsstats område og givet adgang til 
den pågældende medlemsstats 

(7) En kombineret tilladelse bør have 
samme ensartede udformning som 
opholdstilladelser i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet 
udformning af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere1, således at 
medlemsstaterne får mulighed for at angive 
yderligere oplysninger.
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arbejdsmarked.  

Or. en

Ændringsforslag 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Tredjelandsstatsborgere, der er 
indrejst på en medlemsstats område i en 
periode på højst seks måneder inden for 
en tolvmåneders periode med henblik på 
sæsonarbejde, bør ikke omfattes af 
direktivet på grund af deres midlertidige 
status.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 73
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Tredjelandsstatsborgere, der er 
indrejst på en medlemsstats område i en 
periode på højst seks måneder inden for 
en tolvmåneders periode med henblik på 
sæsonarbejde, bør ikke omfattes af 
direktivet på grund af deres midlertidige 
status.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udelukkelsen af sæsonarbejdere – en sårbar gruppe af arbejdstagere – fra de fælles 
rettigheder er ikke acceptabel, især når det drejer sig om direkte arbejdsrelaterede 
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spørgsmål, såsom betaling, arbejdsvilkår og retten til at stå i en fagforening. Det står ikke 
klart, hvornår det særskilte initiativ om sæsonarbejdere iværksættes.

Ændringsforslag 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Modtagere af midlertidig beskyttelse 
bør være underlagt dette direktiv, hvad 
angår de fælles rettigheder, da de har 
tilladelse til at arbejde lovligt på en 
medlemsstats område.

Or. en

Ændringsforslag 75
Philip Claeys

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der er fastsat i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske konvention om 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, og skal gennemføres i 
overensstemmelse dermed.

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der er fastsat i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
om menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, og skal 
gennemføres i overensstemmelse dermed.

(18) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der er fastsat i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
om menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, og skal 
gennemføres i overensstemmelse dermed.
Dette direktiv bør specifikt indføres under 
behørig overholdelse af forsamlings- og 
foreningsfriheden, retten til uddannelse, 
erhvervsfrihed, retten til at påtage sig 
arbejde, princippet om 
ikkeforskelsbehandling, retten til rimelige 
og lige arbejdsvilkår, retten til social 
sikkerhed og social bistand og retten til 
effektive retsmidler og en effektiv 
rettergang indeholdt i charterets artikel 
12, 14, 15, 21, 31, 34 og 47.

Or. en

Ændringsforslag 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der er fastsat i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
om menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, og skal 
gennemføres i overensstemmelse dermed.

(18) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der er fastsat i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
om menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, og skal 
gennemføres i overensstemmelse dermed.
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Der bør rettes særlig opmærksomhed mod 
at sikre overholdelse af forsamlings- og 
foreningsfriheden, retten til uddannelse, 
erhvervsfrihed, retten til at påtage sig 
arbejde, princippet om 
ikkeforskelsbehandling, retten til rimelige 
og lige arbejdsvilkår, retten til social 
sikkerhed og social bistand samt retten til 
effektive retsmidler og en effektiv 
rettergang, der er sikret i charterets 
artikel 12, 14, 15, 21, 31, 34 og 47.

Or. en

Ændringsforslag 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Dette direktiv skal anvendes uden 
forbehold for mere fordelagtige 
bestemmelser indeholdt i EU-
lovgivningen og internationale 
instrumenter. Dette direktiv respekterer 
særlig rettighederne og principperne 
indeholdt i den europæiske konvention 
om vandrende arbejdstageres retsstilling 
af 24. november 1977.

Or. en

Ændringsforslag 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Dette direktiv bør gennemføres uden 
forbehold for mere gunstige bestemmelser 
i EU-lovgivningen og internationale 
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instrumenter. Dette direktiv respekterer 
særlig rettighederne og principperne 
fastsat i den europæiske socialpagt af 
1961 og i den internationale konvention 
om menneskerettigheder for alle 
vandrende arbejdstagere og deres familier 
af 1990.

Or. en

Ændringsforslag 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør gennemføre 
bestemmelserne i dette direktiv uden 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
hudfarve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske karakteristika, sprog, religion 
eller tro, politisk eller anden anskuelse, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering i overensstemmelse 
med Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 
2000 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og Rådets direktiv 
2000/78/EF af 27. november 2000 om 
generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv.

(19) Medlemsstaterne bør gennemføre 
bestemmelserne i dette direktiv uden 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
hudfarve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske karakteristika, sprog, religion 
eller tro, politisk eller anden anskuelse, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering i overensstemmelse 
med Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 
2000 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og Rådets direktiv 
2000/78/EF af 27. november 2000 om 
generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv, og i 
overensstemmelse med kommende 
lovgivning på dette område, såsom den 
der indføres med forslaget til Rådets 
direktiv om gennemførelse af princippet 
om ligebehandling af alle uanset religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering (KOM(2008)0426).

Or. en
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Ændringsforslag 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)arbejdstagere fra tredjelande, der 
opholder sig lovligt i en medlemsstat.

b) arbejdstagere fra tredjelande, der 
opholder sig lovligt i en medlemsstat, 
uanset grundene til, at de oprindeligt fik 
indrejse i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 82
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) på tredjelandsstatsborgere, som har 
fået indrejse i en medlemsstat for en 
periode, der ikke overstiger seks måneder 
i en tolvmåneders periode for at arbejde i 
sæsonen

Or. en

Ændringsforslag 83
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) på tredjelandsstatsborgere, som har 
ansøgt om indrejse, eller som har fået 
indrejse i en medlemsstat, fordi de er 
selvstændige erhvervsdrivende
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Or. en

Ændringsforslag 84
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) på flygtninge fra tredjelande, som har 
fået tilladelse til at opholde sig og arbejde 
på en medlemsstats område.

Or. en

Ændringsforslag 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der er indrejst på en medlemsstats 
område i en periode på højst seks 
måneder inden for en tolvmåneders 
periode med henblik på sæsonarbejde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der er indrejst på en medlemsstats 
område i en periode på højst seks 
måneder inden for en tolvmåneders 

udgår
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periode med henblik på sæsonarbejde

Or. en

Begrundelse

d) Udelukkelsen af sæsonarbejdere – en sårbar gruppe af arbejdstagere – fra de fælles 
rettigheder er ikke acceptabel, især når det drejer sig om direkte arbejdsrelaterede 
spørgsmål, såsom betaling, arbejdsvilkår og retten til at stå i en fagforening. Udelukkelsen 
kan ikke begrundes, da det nu er tydeligt, at Kommissionen ikke inden for kort tid vil 
iværksætte et særskilt initiativ om sæsonarbejde. 

Ændringsforslag 87
Hélène Flautre

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der er indrejst på en medlemsstats 
område i en periode på højst seks 
måneder inden for en tolvmåneders 
periode med henblik på sæsonarbejde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 88
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der har ansøgt om anerkendelse af 
flygtningestatus, og hvis ansøgning endnu 
ikke er færdigbehandlet

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 89
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) der opholder sig i en medlemsstat som 
ansøgere om international beskyttelse, 
eller som er omfattet af ordninger for 
midlertidig beskyttelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis udvisning er suspenderet på grund 
af faktiske eller retlige omstændigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 91
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis udvisning er suspenderet på grund 
af faktiske eller retlige omstændigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

h) er uklar og unødvendig. Jf. direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), finder dette anvendelse, så 
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længe tredjelandsstatsborgeren opholder sig lovligt på en medlemsstats område.

Ændringsforslag 92
Philip Claeys

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis udvisning er suspenderet på grund 
af faktiske eller retlige omstændigheder.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 93
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte om dette 
direktiv skal finde anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere:
a) som har ansøgt om anerkendelse som 
flygtninge, og hvis ansøgning endnu ikke 
har resulteret i en endelig afgørelse,
b) som opholder sig i en medlemsstat som 
ansøgere om international beskyttelse 
eller i henhold til midlertidige 
sikringsordninger.

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaterne at beslutte, at ansøgninger om beskyttelse og om en 
arbejdstilladelse ikke behøver at udelukke hinanden.
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Ændringsforslag 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ansøgning om at opholde sig og 
arbejde på en medlemsstats område 
indgives inden for rammerne af en 
kombineret procedure.

1. I det omfang ansøgninger om at 
opholde sig og arbejde på en medlemsstats 
område skal ske samtidigt, skal de 
indgives inden for rammerne af en 
kombineret procedure.

Or. en

Ændringsforslag 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle tredjelandsstatsborgeres skal have 
ret til at indgive en ansøgning om at 
opholde sig og arbejde på en medlemsstats 
område. Derudover skal det også være 
tilladt arbejdsgivere eller anerkendte 
formidlere at indgive en ansøgning i 
tredjelandsstatsborgerens navn.

Or. en

Ændringsforslag 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne behandler ansøgningen 
og beslutter at indrømme, ændre eller 
forlænge den kombinerede tilladelse, hvis 

2. Medlemsstaterne behandler ansøgningen 
og beslutter at indrømme, ændre eller 
forlænge den kombinerede tilladelse, hvis 



PE439.963v01-00 18/30 AM\809956DA.doc

DA

ansøgeren opfylder kravene i den nationale 
lovgivning. Beslutningen om at indrømme, 
ændre eller forlænge en kombineret 
tilladelse tager form af et dokument, der 
kombinerer opholds- og arbejdstilladelse i 
et og samme administrative dokument.

ansøgeren opfylder kravene i den nationale 
lovgivning. I det omfang ansøgninger om 
at opholde sig og arbejde på en 
medlemsstats område skal ske samtidigt, 
skal beslutningen om at indrømme, ændre 
eller forlænge en kombineret tilladelse tage
form af et dokument, der kombinerer 
opholds- og arbejdstilladelse i et og samme 
administrative dokument.

Or. en

Ændringsforslag 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i første afsnit omhandlede tidsfrist kan 
forlænges i særlige tilfælde, hvis 
behandlingen af en ansøgning er 
kompliceret.

Den i første afsnit omhandlede tidsfrist kan 
i særlige tilfælde forlænges med op til seks 
måneder, hvis behandlingen af en 
ansøgning er kompliceret.

Or. en

Ændringsforslag 98
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i første afsnit omhandlede tidsfrist kan 
forlænges i særlige tilfælde, hvis 
behandlingen af en ansøgning er 
kompliceret.

Den i første afsnit omhandlede tidsfrist kan 
forlænges i særlige tilfælde, i henhold til 
officielt fastsatte kriterier, hvis 
behandlingen af en ansøgning er 
kompliceret.

Or. en
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Begrundelse

Selv om retten til at indgive en ansøgning ligger hos tredjelandsstatsborgeren, bør 
arbejdsgivere kunne indgive en ansøgning på vegne af arbejdstageren.

Ændringsforslag 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tredjelandsstatsborgeren allerede 
opholder sig i en medlemsstat, skal 
medlemsstaten tillade, at den pågældende 
tredjelandsstatsborger bliver lovligt på 
dets område, indtil den kombinerede 
tilladelse er blevet givet eller afvist, og alle 
mulige midler er udtømt. 

Or. en

Ændringsforslag 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de oplysninger, der er bilagt 
ansøgningen, er utilstrækkelige, anmoder 
den kompetente myndighed ansøgeren om 
de yderligere nødvendige oplysninger. Den 
periode, der er nævnt i stk. 2, suspenderes, 
indtil myndighederne har modtaget de 
yderligere nødvendige oplysninger.

4. Hvis de oplysninger eller de 
dokumenter, der er bilagt ansøgningen, er 
ufuldstændige i henhold til officielt 
fastsatte kriterier, anmoder den 
kompetente myndighed ansøgeren om de 
yderligere nødvendige oplysninger eller 
dokumenter. I givet fald skal den også 
oplyse ansøgeren om, hvor oplysningerne 
eller dokumenterne kan fås. Den periode, 
der er nævnt i stk. 2, suspenderes, indtil 
myndighederne har modtaget de yderligere 
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nødvendige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 101
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de oplysninger, der er bilagt 
ansøgningen, er utilstrækkelige, anmoder 
den kompetente myndighed ansøgeren om 
de yderligere nødvendige oplysninger. Den 
periode, der er nævnt i stk. 2, suspenderes, 
indtil myndighederne har modtaget de 
yderligere nødvendige oplysninger.

4. Hvis de oplysninger, der er bilagt 
ansøgningen, er utilstrækkelige i henhold 
til officielt fastsatte kriterier, anmoder den 
kompetente myndighed ansøgeren skriftligt 
om de yderligere nødvendige oplysninger.
Den periode, der er nævnt i stk. 2, 
suspenderes, indtil myndighederne har 
modtaget de yderligere nødvendige 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de oplysninger, der er bilagt 
ansøgningen, er utilstrækkelige, anmoder 
den kompetente myndighed ansøgeren om 
de yderligere nødvendige oplysninger. Den 
periode, der er nævnt i stk. 2, suspenderes, 
indtil myndighederne har modtaget de 
yderligere nødvendige oplysninger.

4. Hvis de oplysninger, der er bilagt 
ansøgningen, er utilstrækkelige i henhold 
til officielt fastsatte kriterier, anmoder den 
kompetente myndighed ansøgeren om de 
yderligere nødvendige oplysninger. Den 
periode, der er nævnt i stk. 2, suspenderes, 
indtil myndighederne har modtaget de 
yderligere nødvendige oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 103
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal forsyne alle 
indehavere af kombinerede tilladelser 
med yderligere et dokument indeholdende 
detaljerede oplysninger om deres 
rettigheder og pligter.

Or. en

Ændringsforslag 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ansøgningen afvises, og den 
kombinerede tilladelse ikke indrømmes, 
ikke ændres eller ikke forlænges, 
suspenderes eller inddrages på grundlag af 
kriterier, der er præciseret i national lov 
eller i fællesskabslovgivningen, skal dette 
begrundes i den skriftlige meddelelse.

1. Hvis ansøgningen afvises, og den 
kombinerede tilladelse ikke indrømmes, 
ikke ændres eller ikke forlænges, 
suspenderes eller inddrages på grundlag af 
kriterier, der er præciseret i national lov 
eller i fællesskabslovgivningen, skal dette 
begrundes i den skriftlige meddelelse.
Begrundelserne skal være objektive, 
kunne verificeres og være gennemsigtige.

Or. en
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Ændringsforslag 105
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ansøgningen afvises, og den 
kombinerede tilladelse ikke indrømmes, 
ikke ændres eller ikke forlænges, 
suspenderes eller inddrages på grundlag af 
kriterier, der er præciseret i national lov 
eller i fællesskabslovgivningen, skal dette 
begrundes i den skriftlige meddelelse.

1. Hvis ansøgningen afvises, og den 
kombinerede tilladelse ikke indrømmes, 
ikke ændres eller ikke forlænges, 
suspenderes eller inddrages på grundlag af 
objektive og verificerbare kriterier, der er 
præciseret i national lov eller i 
unionslovgivningen, skal dette begrundes i 
den skriftlige meddelelse.

Or. en

Begrundelse

Forbedrer retssikkerheden og forhindrer vilkårlige afgørelser.

Ændringsforslag 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En afgørelse, hvorved en ansøgning 
afvises, og den kombinerede tilladelse ikke 
indrømmes, ikke ændres eller ikke 
forlænges, suspenderes eller inddrages, 
skal kunne prøves ved domstolene i den 
pågældende medlemsstat. I meddelelsen 
angives de mulige klagemuligheder og 
fristen for indgivelse af klage.

2. En afgørelse, hvorved en ansøgning 
afvises, og den kombinerede tilladelse ikke 
indrømmes, ikke ændres eller ikke 
forlænges, suspenderes eller inddrages, 
skal kunne prøves ved domstolene i den 
pågældende medlemsstat. I sådanne 
tilfælde skal tredjelandsstatsborgere nyde 
de samme proceduremæssige garantier, 
som gælder for medlemsstatens borgere, 
herunder i givet fald gratis retshjælp. I 
meddelelsen angives den domstol eller den 
kompetente administrative myndighed, 
hvortil den pågældende har mulighed for 
at klage og fristen for indgivelse af klagen.
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Or. en

Ændringsforslag 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En afgørelse, hvorved en ansøgning 
afvises, og den kombinerede tilladelse ikke 
indrømmes, ikke ændres eller ikke 
forlænges, suspenderes eller inddrages, 
skal kunne prøves ved domstolene i den 
pågældende medlemsstat. I meddelelsen 
angives de mulige klagemuligheder og 
fristen for indgivelse af klage.

2. En afgørelse, hvorved en ansøgning 
afvises, og den kombinerede tilladelse ikke 
indrømmes, ikke ændres eller ikke 
forlænges, suspenderes eller inddrages, 
skal kunne prøves ved domstolene i den 
pågældende medlemsstat. I meddelelsen 
angives den domstol eller den kompetente 
administrative myndighed, hvortil den 
pågældende har mulighed for at klage og 
fristen for indgivelse af klagen.

Or. en

Ændringsforslag 108
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En afgørelse, hvorved en ansøgning 
afvises, og den kombinerede tilladelse ikke 
indrømmes, ikke ændres eller ikke 
forlænges, suspenderes eller inddrages, 
skal kunne prøves ved domstolene i den 
pågældende medlemsstat. I meddelelsen 
angives de mulige klagemuligheder og 
fristen for indgivelse af klage.

2. En afgørelse, hvorved en ansøgning 
afvises, og den kombinerede tilladelse ikke 
indrømmes, ikke ændres eller ikke 
forlænges, suspenderes eller inddrages, 
skal kunne prøves ved domstolene i den 
pågældende medlemsstat. I meddelelsen 
angives den domstol eller den kompetente 
administrative myndighed, hvortil den 
pågældende har mulighed for at klage og 
fristen for indgivelse af klagen.

Or. en
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Begrundelse

Præciserer, at der altid bør eksistere klagemuligheder.

Ændringsforslag 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
informere tredjelandsstatsborgeren og den 
kommende arbejdsgiver om den 
dokumentation, der skal vedlægges 
ansøgningen.

Medlemsstaterne træffer de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
automatisk, straks og dækkende at 
informere tredjelandsstatsborgeren og den 
kommende arbejdsgiver om den 
dokumentation, der skal vedlægges 
ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr hos 
ansøgerne for behandling af ansøgninger i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Gebyrerne skal være rimelige og tage 
udgangspunkt i de tjenester, som faktisk 
ydes.

Medlemsstaterne kan ikke opkræve et 
gebyr hos ansøgerne for behandling af 
ansøgninger i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr hos 
ansøgerne for behandling af ansøgninger i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Gebyrerne skal være rimelige og tage 
udgangspunkt i de tjenester, som faktisk 
ydes.

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr hos 
ansøgerne for behandling af ansøgninger i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Gebyrerne skal være rimelige og 
overkommelige og må ikke overstige de 
faktiske omkostninger, den nationale 
administration har haft.

Or. en

Ændringsforslag 112
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 11 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Medlemsstaterne skal sikre, at 
indehavere af kombinerede tilladelser har 
ret til at skifte arbejdsgiver, hvis deres 
kontrakt opsiges af årsager, der ligger 
uden for arbejdstagerens magt. Hvis der 
opstår konflikt mellem den ansatte og 
arbejdsgiveren, har indehaveren af den 
kombinerede tilladelse ret til forblive i 
EU, så længe det kræves for at afslutte de 
involverede retslige problemer.

Or. en
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Ændringsforslag 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 11 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) opholde sig i en anden medlemsstat i 
korte perioder på ikke over tre måneder

Or. en

Ændringsforslag 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 11 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) færdes frit i hele den medlemsstat, der 
har udstedt den kombinerede tilladelse, 
inden for de begrænsninger der er fastsat i 
national lovgivning af sikkerhedshensyn,

c) færdes frit i hele den medlemsstat, der 
har udstedt den kombinerede tilladelse.
Medlemsstaterne kan kun pålægge 
territoriale restriktioner på retten til 
ophold og retten til arbejde inden for de 
begrænsninger der er fastsat i national 
lovgivning af sikkerhedshensyn, hvis de 
samme restriktioner gælder for deres egne 
statsborgere,

Or. en

Ændringsforslag 115
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 11 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) færdes frit i hele den medlemsstat, der 
har udstedt den kombinerede tilladelse, 
inden for de begrænsninger der er fastsat i 

c) færdes frit i hele den medlemsstat, der 
har udstedt den kombinerede tilladelse.
Medlemsstaterne kan kun pålægge 
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national lovgivning af sikkerhedshensyn, territoriale restriktioner på retten til 
ophold og retten til arbejde inden for de 
begrænsninger der er fastsat i national 
lovgivning af sikkerhedshensyn, hvis de 
samme restriktioner gælder for deres egne 
statsborgere, inden for de begrænsninger 
der er fastsat i national lovgivning af 
sikkerhedshensyn,

Or. en

Begrundelse

Territoriale restriktioner bør ikke være genstand for vilkårlige afgørelser.

Ændringsforslag 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 11 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved slutningen af den kombinerede 
tilladelses gyldighedsperiode kan 
medlemsstaterne efter ansøgning udstede 
en opholdstilladelse af maksimum seks 
måneders varighed med henblik på at 
finde arbejde. I denne periode skal de 
have samme hjælp til at finde arbejde, 
som borgerne i den pågældende 
medlemsstat får.

Or. en

Ændringsforslag 117
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 11 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af en kombineret tilladelse 
har ret til at opdatere den kombinerede 
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tilladelse ved skift af arbejdsgiver og at
forny den kombinerede tilladelse, når der 
indgås en ny kontrakt med en 
arbejdsgiver i en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Midlertidig arbejdsløshed

1. Arbejdsløshed i sig selv må ikke være 
en grund til at ophæve en tilladelse, 
medmindre arbejdsløshedsperioden 
overstiger seks på hinanden følgende 
måneder.
2. I denne periode skal 
tredjelandsstatsborgerne have lov til at 
søge og tage arbejde og modtage den 
samme hjælp til at finde arbejde, som 
borgerne i den pågældende medlemsstat 
får.

Or. en

Ændringsforslag 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Underretning af afgørelser

Underretningen og oplysningerne, der 
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henvises til i artikel 5, 8 og 9 skal gives på 
en sådan måde, at ansøgeren er i stand til 
at forstå deres indhold og konsekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen aflægger regelmæssigt 
og senest tre år efter den dato, der er fastsat 
i artikel 16, rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om anvendelsen af dette direktiv i 
medlemsstaterne og foreslår i givet fald de 
nødvendige ændringer.

1. Kommissionen aflægger regelmæssigt 
og senest to år efter den dato, der er fastsat 
i artikel 16, rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om anvendelsen af dette direktiv i 
medlemsstaterne og foreslår i givet fald de 
nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 121
Kinga Gál

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
…. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [tre 
år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv].
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en



PE439.963v01-00 30/30 AM\809956DA.doc

DA

Begrundelse

Med henblik på at nå målene i denne retsakt skal medlemsstaterne fastlægge nye 
grundlæggende retlige bestemmelser, institutionelle, administrative og finansielle ordninger. 
Dette retlige instrument skal ses som et nyt vigtigt skridt mod tredjelandsstatsborgeres lovlige 
vandring. Derfor skal lovteksten fastsætte en periode på tre år til gennemførelse af 
bestemmelserne til national lovgivning i medlemsstaterne.


