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Tarkistus 65
Philip Claeys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppa-neuvosto tunnusti 
Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 
1999 pidetyssä erityisistunnossaan, että on 
tarpeen yhdenmukaistaa kansallisia 
lainsäädäntöjä kolmansien maiden 
kansalaisten maahanpääsyn ja oleskelun 
edellytyksistä. Samassa yhteydessä 
Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että 
Euroopan unionin on varmistettava 
jäsenvaltioidensa alueella laillisesti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja 
että heille olisi pyrittävä takaamaan 
tehokkaamman kotouttamispolitiikan 
avulla Euroopan unionin kansalaisten 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin verrattavat 
oikeudet ja velvollisuudet. Tämän vuoksi 
Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa 
hyväksymään pikaisesti oikeudelliset 
välineet komission ehdotusten pohjalta. 
Tarve saavuttaa Tampereella määritellyt 
tavoitteet vahvistettiin 4 ja 5 päivänä 
marraskuuta 2004 hyväksytyssä Haagin 
ohjelmassa.

2. Eurooppa-neuvosto tunnusti 
Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 
1999 pidetyssä erityisistunnossaan, että on 
tarpeen yhdenmukaistaa kansallisia 
lainsäädäntöjä kolmansien maiden 
kansalaisten maahanpääsyn ja oleskelun 
edellytyksistä. Samassa yhteydessä 
Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että 
Euroopan unionin on varmistettava 
jäsenvaltioidensa alueella laillisesti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja 
että heille olisi pyrittävä takaamaan 
tehokkaamman kotouttamispolitiikan 
avulla Euroopan unionin kansalaisten 
velvollisuuksiin verrattavat velvollisuudet. 
Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto pyysi 
neuvostoa hyväksymään pikaisesti 
oikeudelliset välineet komission ehdotusten 
pohjalta. Tarve saavuttaa Tampereella 
määritellyt tavoitteet vahvistettiin 4 ja 
5 päivänä marraskuuta 2004 hyväksytyssä 
Haagin ohjelmassa.

Or. nl

Tarkistus 66
Philip Claeys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhä kansainvälisemmiksi muuttuvilla Poistetaan.
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työmarkkinoilla EU:n olisi lisättävä 
vetovoimaansa kolmansista maista 
tulevien työntekijöiden silmissä. Tätä olisi 
edistettävä yksinkertaistamalla 
hallintomenettelyjä ja helpottamalla 
asianmukaisen tiedon saantia. 
Säännökset yhden hakemuksen 
menettelystä oleskelu- ja työluvan 
kattavaa, yhtenä hallinnollisena 
asiakirjana esitettävää yhdistelmälupaa 
varten yksinkertaistaisivat ja 
yhdenmukaistaisivat jäsenvaltioissa 
nykyään sovellettavia erilaisia sääntöjä. 
Hakumenettelyjä onkin yksinkertaistettu 
vastaavalla tavalla jo useimmissa 
jäsenvaltioissa, ja tämän tuloksena 
menettelystä on tullut toimivampi niin 
maahanmuuttajien kuin työnantajienkin 
kannalta ja oleskelun ja työsuhteen 
laillisuuden valvonta on helpottunut.

Or. nl

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhä kansainvälisemmiksi muuttuvilla 
työmarkkinoilla EU:n olisi lisättävä 
vetovoimaansa kolmansista maista 
tulevien työntekijöiden silmissä. Tätä olisi 
edistettävä yksinkertaistamalla 
hallintomenettelyjä ja helpottamalla 
asianmukaisen tiedon saantia. Säännökset 
yhden hakemuksen menettelystä oleskelu-
ja työluvan kattavaa, yhtenä hallinnollisena 
asiakirjana esitettävää yhdistelmälupaa 
varten yksinkertaistaisivat ja 
yhdenmukaistaisivat jäsenvaltioissa 
nykyään sovellettavia erilaisia sääntöjä. 
Hakumenettelyjä onkin yksinkertaistettu 
vastaavalla tavalla jo useimmissa 

3. Siltä osin kuin hakemukset jäsenvaltion 
alueella tapahtuvaa oleskelua ja 
työskentelyä varten liittyvät toisiinsa,
säännökset yhden hakemuksen 
menettelystä oleskelu- ja työluvan 
kattavaa, yhtenä hallinnollisena asiakirjana 
esitettävää yhdistelmälupaa varten 
yksinkertaistaisivat ja yhdenmukaistaisivat 
jäsenvaltioissa nykyään sovellettavia 
erilaisia sääntöjä. Hakumenettelyjä onkin 
yksinkertaistettu vastaavalla tavalla jo 
useimmissa jäsenvaltioissa, ja tämän 
tuloksena menettelystä on tullut 
toimivampi niin maahanmuuttajien kuin 
työnantajienkin kannalta ja oleskelun ja 
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jäsenvaltioissa, ja tämän tuloksena 
menettelystä on tullut toimivampi niin 
maahanmuuttajien kuin työnantajienkin 
kannalta ja oleskelun ja työsuhteen 
laillisuuden valvonta on helpottunut.

työsuhteen laillisuuden valvonta on 
helpottunut.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6. Olosuhteet ja kriteerit, joiden 
perusteella yhdistelmälupaa koskeva 
hakemus voidaan hylätä, vahvistetaan
kansallisessa laissa; niihin kuuluu myös 
velvoite noudattaa yhteisön etuuskohtelun 
periaatetta sellaisena kuin se ilmaistaan 
erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 
25 päivänä huhtikuuta 2005 tehtyjen 
liittymisasiakirjojen asianomaisissa 
määräyksissä.

6. Olosuhteiden ja kriteerien, joiden 
perusteella yhdistelmälupaa koskeva 
hakemus voidaan hylätä, olisi oltava 
avoimia, puolueettomia ja todennettavissa 
olevia, ja ne olisi vahvistettava
kansallisessa laissa.

Or. en

Tarkistus 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6. Olosuhteet ja kriteerit, joiden 
perusteella yhdistelmälupaa koskeva 
hakemus voidaan hylätä, vahvistetaan
kansallisessa laissa; niihin kuuluu myös 
velvoite noudattaa yhteisön etuuskohtelun 
periaatetta sellaisena kuin se ilmaistaan 
erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 

6. Olosuhteiden ja kriteerien, joiden 
perusteella yhdistelmälupaa koskeva 
hakemus voidaan hylätä, olisi oltava 
puolueettomia ja todennettavissa olevia, ja 
ne olisi vahvistettava kansallisessa laissa; 
niihin kuuluu myös velvoite noudattaa 
yhteisön etuuskohtelun periaatetta 
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25 päivänä huhtikuuta 2005 tehtyjen 
liittymisasiakirjojen asianomaisissa 
määräyksissä.

sellaisena kuin se ilmaistaan erityisesti 
16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 25 päivänä 
huhtikuuta 2005 tehtyjen 
liittymisasiakirjojen asianomaisissa 
määräyksissä.

Or. en

Tarkistus 70
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6. Olosuhteet ja kriteerit, joiden 
perusteella yhdistelmälupaa koskeva 
hakemus voidaan hylätä, vahvistetaan
kansallisessa laissa; niihin kuuluu myös 
velvoite noudattaa yhteisön etuuskohtelun 
periaatetta sellaisena kuin se ilmaistaan 
erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 
25 päivänä huhtikuuta 2005 tehtyjen 
liittymisasiakirjojen asianomaisissa 
määräyksissä.

6. Olosuhteiden ja kriteerien, joiden 
perusteella yhdistelmälupaa koskeva 
hakemus voidaan hylätä, olisi oltava 
puolueettomia ja todennettavissa olevia, ja 
ne olisi vahvistettava kansallisessa laissa; 
niihin kuuluu myös velvoite noudattaa 
yhteisön etuuskohtelun periaatetta 
sellaisena kuin se ilmaistaan erityisesti 
16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 25 päivänä 
huhtikuuta 2005 tehtyjen 
liittymisasiakirjojen asianomaisissa 
määräyksissä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhdistelmäluvan olisi vastattava 
kolmansien maiden kansalaisten 
oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 
annetussa asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 
vahvistettua oleskeluluvan yhdenmukaista 

(7) Yhdistelmäluvan olisi vastattava 
kolmansien maiden kansalaisten 
oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 
annetussa asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 
vahvistettua oleskeluluvan yhdenmukaista 
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mallia, johon jäsenvaltiot voivat lisätä
tietoja, erityisesti maininnan siitä, onko 
henkilöllä työlupa. Jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava – myös maahanmuuton 
valvonnan tehostamiseksi –
yhdistelmäluvassa ja kaikissa 
myöntämissään oleskeluluvissa työlupaa 
koskevat tiedot riippumatta siitä, 
minkätyyppisen luvan tai oleskeluun 
oikeuttavan asiakirjan perusteella 
kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle 
on myönnetty pääsy johonkin 
jäsenvaltioon ja sen työmarkkinoille.

mallia, johon jäsenvaltiot voivat syöttää 
lisätietoja.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

13. Direktiiviä ei tulisi soveltaa sellaisiin 
kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on 
oikeus tulla jonkin jäsenvaltion alueelle 
enintään kuuden kuukauden ajaksi 
minkä tahansa kahdentoista kuukauden 
jakson aikana kausiluonteista työtä 
varten, koska heidän asemansa on 
väliaikainen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 73
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

13. Direktiiviä ei tulisi soveltaa sellaisiin Poistetaan.
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kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on 
oikeus tulla jonkin jäsenvaltion alueelle 
enintään kuuden kuukauden ajaksi 
minkä tahansa kahdentoista kuukauden 
jakson aikana kausiluonteista työtä 
varten, koska heidän asemansa on 
väliaikainen.

Or. en

Perustelu

Kausityöntekijöiden heikossa asemassa olevan työntekijäluokan jättäminen yhteisten 
oikeuksien ulkopuolelle ei ole hyväksyttävää, erityisesti kun on kyse suoraan työhön 
sidoksissa olevista kysymyksistä, kuten palkkauksesta, työoloista ja oikeudesta liittyä 
ammattiyhdistyksen jäseneksi. On epäselvää, milloin kausityöntekijöitä koskeva erillinen 
lainsäädäntöaloite tulee voimaan.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Tilapäisen suojelun piiriin kuuluviin 
henkilöihin olisi sovellettava tämän 
direktiivin yhtäläisiä oikeuksia koskevia 
säännöksiä, sillä heillä on lupa 
työskennellä laillisesti jäsenvaltion 
alueella.

Or. en
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Tarkistus 75
Philip Claeys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

18. Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
(Euroopan ihmisoikeusyleissopimus) 
tunnustetut periaatteet, ja se on pantava 
täytäntöön niiden mukaisesti.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

18. Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
(Euroopan ihmisoikeusyleissopimus) 
tunnustetut periaatteet, ja se on pantava 
täytäntöön niiden mukaisesti.

18. Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
(Euroopan ihmisoikeusyleissopimus) 
tunnustetut periaatteet, ja se on pantava 
täytäntöön niiden mukaisesti. Direktiiviä 
sovellettaessa olisi erityisesti 
kunnioitettava liittymis- ja 
kokoontumisvapautta, oikeutta 
koulutukseen, ammatillista vapautta ja 
oikeutta tehdä työtä, syrjimättömyyden 
periaatetta, oikeutta oikeudenmukaisiin ja 
kohtuullisiin työoloihin, oikeutta 
sosiaaliturvaan ja sosiaalihuoltoon sekä 
oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen, joista määrätään 
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perusoikeuskirjan 12, 14, 15, 21, 31, 34 ja 
47 artiklassa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

18. Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
(Euroopan ihmisoikeusyleissopimus) 
tunnustetut periaatteet, ja se on pantava 
täytäntöön niiden mukaisesti.

18. Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
(Euroopan ihmisoikeusyleissopimus) 
tunnustetut periaatteet, ja se on pantava 
täytäntöön niiden mukaisesti. Erityisesti 
olisi varmistettava, että kunnioitetaan 
perusoikeuskirjassa taattua liittymis- ja 
kokoontumisvapautta, oikeutta 
koulutukseen, ammatillista vapautta ja 
oikeutta tehdä työtä, syrjimättömyyden 
periaatetta, oikeutta oikeudenmukaisiin ja 
kohtuullisiin työoloihin, oikeutta 
sosiaaliturvaan ja sosiaalihuoltoon sekä 
oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen.

Or. en

Tarkistus 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. Tämän direktiivin soveltaminen ei 
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saisi estää soveltamasta Euroopan 
unionin lainsäädäntöön tai 
kansainvälisiin välineisiin sisältyviä 
suotuisampia säännöksiä. Direktiivissä 
kunnioitetaan erityisesti 18 päivänä 
lokakuuta 1961 allekirjoitettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja 
24 päivänä marraskuuta 1977 tehtyyn 
siirtotyöläisten asemaa koskevaan 
eurooppalaiseen yleissopimukseen 
sisältyviä oikeuksia ja periaatteita.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei 
saisi estää soveltamasta Euroopan 
unionin lainsäädäntöön tai 
kansainvälisiin välineisiin sisältyviä 
suotuisampia säännöksiä. Direktiivissä 
kunnioitetaan erityisesti vuoden 1961 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja 
vuonna 1990 tehdyssä siirtotyöläisten ja 
heidän perheidensä oikeuksia koskevassa 
yleissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia 
ja periaatteita.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

19. Jäsenvaltioiden olisi pantava tämän 19. Jäsenvaltioiden olisi pantava tämän 
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direktiivin säännökset täytäntöön ilman 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen 
tai yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, 
syntyperään, vammaan, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa 
syrjintää erityisesti rodusta tai etnisestä 
alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 
2000/43/EY ja yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 
annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 
mukaisesti.

direktiivin säännökset täytäntöön ilman 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen 
tai yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, 
syntyperään, vammaan, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa 
syrjintää erityisesti rodusta tai etnisestä 
alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 
2000/43/EY ja yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 
annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 
sekä alan tulevan lainsäädännön, 
erityisesti uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta annetusta neuvoston 
direktiiviehdotuksesta (KOM(2008)0426) 
johtuvan lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltion alueella laillisesti 
oleskeleviin kolmansista maista tulleisiin 
työntekijöihin.

b) jäsenvaltion alueella laillisesti 
oleskeleviin kolmansista maista tulleisiin 
työntekijöihin riippumatta siitä, millä 
perusteilla heille on alun perin myönnetty 
pääsy kyseisen jäsenvaltion alueelle.

Or. en
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Tarkistus 82
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kolmansien maiden kansalaisiin, 
joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion 
alueelle enintään kuuden kuukauden 
ajaksi minkä tahansa kahdentoista 
kuukauden jakson aikana kausiluonteista 
työtä varten;

Or. en

Tarkistus 83
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) kolmansien maiden kansalaisiin, 
jotka ovat hakeneet pääsyä tai joille on 
myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle 
sillä perusteella, että he ovat itsenäisiä 
ammatinharjoittajia;

Or. en

Tarkistus 84
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) kolmansista maista tulleisiin 
pakolaisiin, joille jäsenvaltio on 
myöntänyt luvan oleskella ja työskennellä 
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kyseisen jäsenvaltion alueella.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion 
alueelle enintään kuuden kuukauden 
ajaksi minkä tahansa kahdentoista 
kuukauden jakson aikana kausiluonteista 
työtä varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion 
alueelle enintään kuuden kuukauden 
ajaksi minkä tahansa kahdentoista 
kuukauden jakson aikana kausiluonteista 
työtä varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kausityöntekijöiden heikossa asemassa olevan työntekijäluokan jättäminen yhteisten 
oikeuksien ulkopuolelle ei ole hyväksyttävää, erityisesti kun on kyse suoraan työhön 
sidoksissa olevista kysymyksistä, kuten palkkauksesta, työoloista ja oikeudesta liittyä 
ammattiyhdistyksen jäseneksi. Tämä ulkopuolelle jättäminen ei ole perusteltua, koska nyt on 
selvää, että komissio ei julkaise kausityöntekijöitä koskevaa erillistä lainsäädäntöaloitetta 
lähitulevaisuudessa.
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Tarkistus 87
Hélène Flautre

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion 
alueelle enintään kuuden kuukauden 
ajaksi minkä tahansa kahdentoista 
kuukauden jakson aikana kausiluonteista 
työtä varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jotka ovat hakeneet pakolaisaseman 
tunnustamista ja joiden hakemuksesta ei 
ole vielä tehty lopullista päätöstä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 89
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jotka oleskelevat jäsenvaltiossa 
kansainvälisen suojelun hakijoina tai 
tilapäisten suojelujärjestelyjen nojalla;

Poistetaan.
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Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) joiden maastapoistamista on lykätty 
tosiseikkoihin perustuvista tai 
oikeudellisista syistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) joiden maastapoistamista on lykätty 
tosiseikkoihin perustuvista tai 
oikeudellisista syistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

h alakohta on epäselvä ja tarpeeton. Kuten 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa todetaan, 
direktiiviä sovelletaan edellyttäen, että kolmannen maan kansalainen oleskelee jäsenvaltiossa 
laillisesti.
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Tarkistus 92
Philip Claeys

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) joiden maastapoistamista on lykätty 
tosiseikkoihin perustuvista tai 
oikeudellisista syistä.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 93
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä 
direktiiviä ei sovelleta kolmansien maiden 
kansalaisiin,
a) jotka ovat hakeneet pakolaisaseman 
tunnustamista ja joiden hakemuksesta ei 
ole vielä tehty lopullista päätöstä;
b) jotka oleskelevat jäsenvaltiossa 
kansainvälisen suojelun hakijoina tai 
tilapäisten suojelujärjestelyjen nojalla;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää vapaasti, että suojelua ja työlupaa koskevien 
hakemusten ei tarvitse olla toisensa poissulkevia.
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Tarkistus 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakemus jäsenvaltion alueella 
tapahtuvaa oleskelua ja työskentelyä 
varten tehdään yhden hakemuksen 
menettelyllä. 

1. Siltä osin kuin hakemukset jäsenvaltion 
alueella tapahtuvaa oleskelua ja 
työskentelyä varten liittyvät toisiinsa, ne 
tehdään yhden hakemuksen menettelyllä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaikilla kolmansien maiden 
kansalaisilla on oikeus tehdä hakemus 
jäsenvaltion alueella tapahtuvaa 
oleskelua ja työskentelyä varten. Lisäksi 
työnantajat tai tunnustetut välittäjät 
voivat myös tehdä hakemuksen 
kolmannen maan kansalaisen puolesta.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot tutkivat hakemuksen ja 
tekevät myönteisen päätöksen 
yhdistelmäluvan myöntämisestä, 
muuttamisesta tai uusimisesta, mikäli 

2. Jäsenvaltiot tutkivat hakemuksen ja 
tekevät myönteisen päätöksen 
yhdistelmäluvan myöntämisestä, 
muuttamisesta tai uusimisesta, mikäli 
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hakija täyttää kansallisessa lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset. Yhdistelmäluvan 
myöntämistä, muuttamista tai uusimista 
koskeva päätös esitetään yhtenä 
hallinnollisena asiakirjana, joka kattaa sekä 
oleskelu- että työluvan.

hakija täyttää kansallisessa lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset. Siltä osin kuin 
hakemukset jäsenvaltion alueella 
tapahtuvaa oleskelua ja työskentelyä 
varten liittyvät toisiinsa, yhdistelmäluvan 
myöntämistä, muuttamista tai uusimista 
koskeva päätös esitetään yhtenä 
hallinnollisena asiakirjana, joka kattaa sekä 
oleskelu- että työluvan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
määräaikaa voidaan pidentää, jos 
hakemuksen käsittely on poikkeuksellisen 
hankalaa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
määräaikaa voidaan pidentää korkeintaan 
kuudella kuukaudella, jos hakemuksen 
käsittely on poikkeuksellisen hankalaa.

Or. en

Tarkistus 98
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
määräaikaa voidaan pidentää, jos 
hakemuksen käsittely on poikkeuksellisen 
hankalaa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
määräaikaa voidaan pidentää julkisesti 
määriteltyjen perusteiden mukaisesti, jos 
hakemuksen käsittely on poikkeuksellisen 
hankalaa.

Or. en
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Perustelu

Oikeus tehdä hakemus säilyy kolmannen maan kansalaisella, mutta työnantajien tulisi myös 
voida tehdä hakemus työntekijän puolesta.

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kolmannen maan kansalainen asuu jo 
jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion on 
annettava kyseisen kolmannen maan 
kansalaisen jäädä laillisesti alueelleen 
siihen saakka, kunnes yhdistelmälupa on 
myönnetty tai evätty ja kaikki 
valitusmahdollisuudet on käytetty.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot 
ovat puutteelliset, nimetyn viranomaisen 
on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja 
tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes 
viranomaiset ovat saaneet vaaditut 
lisätiedot.

4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot 
tai asiakirjat ovat julkisesti vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti puutteelliset, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja tai 
asiakirjoja tarvitaan. Toimivaltaisen 
viranomaisen on myös tarvittaessa 
ilmoitettava hakijalle, mistä nämä tiedot 
tai asiakirjat voi saada. Edellä 2 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluminen 
keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat 
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saaneet vaaditut lisätiedot.

Or. en

Tarkistus 101
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot 
ovat puutteelliset, nimetyn viranomaisen 
on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja 
tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes 
viranomaiset ovat saaneet vaaditut 
lisätiedot.

4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot 
ovat julkisesti vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti puutteelliset, nimetyn 
viranomaisen on ilmoitettava hakijalle 
kirjallisesti, mitä lisätietoja tarvitaan. 
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset 
ovat saaneet vaaditut lisätiedot.

Or. en

Tarkistus 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot 
ovat puutteelliset, nimetyn viranomaisen 
on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja 
tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes 
viranomaiset ovat saaneet vaaditut 
lisätiedot.

Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot 
ovat julkisesti vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti puutteelliset, nimetyn 
viranomaisen on ilmoitettava hakijalle, 
mitä lisätietoja tarvitaan. Edellä 2 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluminen 
keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat 
saaneet vaaditut lisätiedot.

Or. en
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Tarkistus 103
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kaikille yhdistelmäluvan haltijoille 
täydentävä asiakirja, joka sisältää 
yksityiskohtaisia tietoja heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hakemus hylätään eikä 
yhdistelmälupaa myönnetä, muuteta, uusita 
eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti 
kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisön
oikeudessa annettujen perusteiden vuoksi, 
syyt on esitettävä kirjallisessa 
ilmoituksessa.

1. Jos hakemus hylätään eikä 
yhdistelmälupaa myönnetä, muuteta, uusita 
eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti 
kansallisessa lainsäädännössä tai unionin
oikeudessa annettujen perusteiden vuoksi, 
syyt on esitettävä kirjallisessa 
ilmoituksessa. Syiden on oltava 
puolueettomia, todennettavissa olevia ja 
avoimia.

Or. en
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Tarkistus 105
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hakemus hylätään eikä 
yhdistelmälupaa myönnetä, muuteta, uusita 
eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti 
kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisön
oikeudessa annettujen perusteiden vuoksi, 
syyt on esitettävä kirjallisessa 
ilmoituksessa.

1. Jos hakemus hylätään eikä 
yhdistelmälupaa myönnetä, muuteta, uusita 
eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti 
kansallisessa lainsäädännössä tai unionin
oikeudessa annettujen puolueettomien ja 
todennettavissa olevien perusteiden 
vuoksi, syyt on esitettävä kirjallisessa 
ilmoituksessa.

Or. en

Perustelu

Teksti parantaa oikeudellista varmuutta ja estää mielivaltaiset päätökset.

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikista hakemuksen 
hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan 
yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, 
uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai 
lopullisesti, on voitava valittaa 
asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. 
Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, 
mitä muutoksenhakumenettelyjä hakijalla 
on käytettävissään ja missä ajassa asia on 
pantava vireille.

2. Kaikista hakemuksen 
hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan 
yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, 
uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai 
lopullisesti, on voitava valittaa 
asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. 
Näissä tapauksissa kolmannen maan 
kansalaisilla on oltava samat menettelyä 
koskevat takuut kuin kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisilla, tarvittaessa 
myös oikeus ilmaiseen oikeusapuun.
Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, 
miltä tuomioistuimelta tai toimivaltaiselta 
hallintoviranomaiselta asianomainen 
henkilö voi hakea päätökseen muutosta,
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ja missä ajassa muutoksenhaku on 
tehtävä.

Or. en

Tarkistus 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikista hakemuksen 
hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan 
yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, 
uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai 
lopullisesti, on voitava valittaa 
asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. 
Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, 
mitä muutoksenhakumenettelyjä hakijalla 
on käytettävissään ja missä ajassa asia on 
pantava vireille.

2. Kaikista hakemuksen 
hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan 
yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta,
uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai 
lopullisesti, on voitava valittaa 
asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. 
Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, 
miltä tuomioistuimelta tai 
hallintoviranomaiselta asianomainen 
henkilö voi hakea päätökseen muutosta,
ja missä ajassa muutoksenhaku on 
tehtävä.

Or. en

Tarkistus 108
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikista hakemuksen 
hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan 
yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, 
uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai 
lopullisesti, on voitava valittaa 
asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. 
Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, 
mitä muutoksenhakumenettelyjä hakijalla 

2. Kaikista hakemuksen 
hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan 
yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, 
uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai 
lopullisesti, on voitava valittaa 
asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. 
Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, 
miltä tuomioistuimelta tai 
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on käytettävissään ja missä ajassa asia on 
pantava vireille.

hallintoviranomaiselta asianomainen 
henkilö voi hakea päätökseen muutosta,
ja missä ajassa muutoksenhaku on 
tehtävä.

Or. en

Perustelu

Teksti selventää, että muutoksenhakumenettelyn olisi aina oltava käytettävissä.

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

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet ilmoittaakseen kolmannen 
maan kansalaiselle ja tulevalle 
työnantajalle, mitä asiakirjoja 
hakemukseen on liitettävä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet ilmoittaakseen kolmannen 
maan kansalaiselle ja tulevalle 
työnantajalle automaattisesti, välittömästi 
ja kattavasti, mitä asiakirjoja hakemukseen 
on liitettävä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta 
maksun tämän direktiivin mukaisesta 
hakemusten käsittelystä. Maksujen on 
oltava kohtuullisia ja niiden perustana 
voidaan käyttää tosiasiassa tarjottuja 
palveluja.

Jäsenvaltiot eivät voi vaatia hakijoilta 
maksua tämän direktiivin mukaisesta 
hakemusten käsittelystä.

Or. en
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Tarkistus 111
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta 
maksun tämän direktiivin mukaisesta 
hakemusten käsittelystä. Maksujen on 
oltava kohtuullisia ja niiden perustana 
voidaan käyttää tosiasiassa tarjottuja 
palveluja.

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta 
maksun tämän direktiivin mukaisesta 
hakemusten käsittelystä. Maksujen on 
oltava kohtuullisia ja kohtuuhintaisia, 
eivätkä ne saa ylittää kansalliselle 
hallinnolle aiheutuneita todellisia 
kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 112
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhdistelmäluvan haltijoilla on oikeus 
vaihtaa työpaikkaa, jos heidän 
työsopimuksensa päättyy työntekijästä 
riippumattomista syistä. Työnantajan ja 
työntekijän välisissä ristiriitatilanteissa 
yhdistelmäluvan haltijalla on oikeus 
jäädä EU:n alueelle niin kauan kuin on 
tarpeen kaikkien asiaan liittyvien 
juridisten kysymysten ratkaisemiseksi.

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) oleskella toisessa jäsenvaltiossa 
lyhyitä korkeintaan kolmen kuukauden 
ajanjaksoja;

Or. en

Tarkistus 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan 
myöntäneen jäsenvaltion koko alueella 
kansallisessa lainsäädännössä 
turvallisuussyistä asetetuissa rajoissa; 

c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan 
myöntäneen jäsenvaltion koko alueella. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa alueellisesti 
oikeutta oleskella ja työskennellä
kansallisessa lainsäädännössä 
turvallisuussyistä asetetuissa rajoissa 
ainoastaan, jos samoja rajoituksia 
sovelletaan niiden omiin kansalaisiin;

Or. en

Tarkistus 115
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan 
myöntäneen jäsenvaltion koko alueella 
kansallisessa lainsäädännössä 

c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan 
myöntäneen jäsenvaltion koko alueella. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa alueellisesti 
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turvallisuussyistä asetetuissa rajoissa; oikeutta oleskella ja työskennellä
kansallisessa lainsäädännössä 
turvallisuussyistä asetetuissa rajoissa 
ainoastaan, jos samoja rajoituksia 
sovelletaan niiden omiin kansalaisiin;

Or. en

Perustelu

Alueellisista rajoituksista ei saisi päättää mielivaltaisesti.

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhdistelmäluvan voimassaoloajan 
päättyessä jäsenvaltiot voivat myöntää 
hakemuksesta oleskeluluvan korkeintaan 
kuuden kuukauden ajaksi työnhakua 
varten. Tänä aikana yhdistelmäluvan 
haltijoille on tarjottava vastaavaa apua 
työnhaussa kuin kyseisen jäsenvaltion 
kansalaisille tarjotaan.

Or. en

Tarkistus 117
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhdistelmäluvan haltijalla on oikeus 
saattaa yhdistelmälupa ajan tasalle 
työpaikkaa vaihtaessaan ja uusia 
yhdistelmälupa tehdessään uuden 
työsopimuksen työnantajan kanssa 
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toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Tilapäinen työttömyys

1. Työttömyys ei sinänsä voi olla riittävä 
peruste luvan peruuttamiselle, paitsi jos 
työttömyys jatkuu yhtäjaksoisesti yli kuusi 
kuukautta.
2. Tänä aikana kolmannen maiden 
kansalaisten on voitava hakea ja ottaa 
vastaan työtä ja heille on tarjottava 
vastaavaa apua työnhaussa kuin kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisille tarjotaan.

Or. en

Tarkistus 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Päätöksistä ilmoittaminen

Edellä 5, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut 
ilmoitukset ja tiedot on toimitettava 
sellaisessa muodossa, että hakija pystyy 
ymmärtämään niiden sisällön ja 
vaikutukset.
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Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa säännöllisin väliajoin 
ja ensimmäisen kerran viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua 16 artiklassa mainitun 
määräajan päättymisestä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin soveltamisesta 
jäsenvaltioissa ja tekee tarvittavat 
muutosehdotukset.

1. Komissio toimittaa säännöllisin väliajoin 
ja ensimmäisen kerran viimeistään kahden 
vuoden kuluttua 16 artiklassa mainitun 
määräajan päättymisestä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin soveltamisesta 
jäsenvaltioissa ja tekee tarvittavat 
muutosehdotukset.

Or. en

Tarkistus 121
Kinga Gál

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään … päivänä …kuuta 
…... Niiden on toimitettava komissiolle 
viipymättä kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kolme vuotta
direktiivin voimaantulosta]. Niiden on 
toimitettava komissiolle viipymättä 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Tämän säädöksen tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on laadittava uutta 
peruslainsäädäntöä sekä institutionaaliset, hallinnolliset ja taloudelliset puitteet. Tätä 
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säädöstä pidetään tärkeänä uutena askeleena kohti kolmansien maiden kansalaisten laillista 
maahanmuuttoa. Sen vuoksi säädöstekstissä on edellytettävä kolmen vuoden määräaikaa 
säännösten saattamiseksi osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.


