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Ändringsförslag 65
Philip Claeys

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Europeiska rådet erkände vid sitt 
särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 
oktober 1999 behovet av tillnärmning av 
nationell lagstiftning om villkoren för rätt 
till inresa och vistelse för medborgare i 
tredjeland. Europeiska rådet konstaterade i 
detta sammanhang att Europeiska unionen 
bör säkerställa en rättvis behandling av 
medborgare i tredjeland som lagligen vistas 
på medlemsstaternas territorium och att en 
mer kraftfull integrationspolitik bör syfta 
till att ge dem rättigheter och skyldigheter 
som är jämförbara med EU-medborgarnas.
Europeiska rådet anmodade därför rådet att 
snabbt anta de nödvändiga rättsliga 
instrumenten, på grundval av förslag från 
kommissionen. Behovet av att uppnå de 
mål som definierades vid mötet i 
Tammerfors bekräftades i 
Haagprogrammet av den 4 och 5 november 
2004.

(2) Europeiska rådet erkände vid sitt 
särskilda möte i Tammerfors den 
15-16 oktober 1999 behovet av 
tillnärmning av nationell lagstiftning om 
villkoren för rätt till inresa och vistelse för 
medborgare i tredjeland. Europeiska rådet 
konstaterade i detta sammanhang att 
Europeiska unionen bör säkerställa en 
rättvis behandling av medborgare i 
tredjeland som lagligen vistas på 
medlemsstaternas territorium och att en 
mer kraftfull integrationspolitik bör syfta 
till att ålägga dem skyldigheter som är 
jämförbara med EU-medborgarnas. 
Europeiska rådet anmodade därför rådet att 
snabbt anta de nödvändiga rättsliga 
instrumenten, på grundval av förslag från 
kommissionen. Behovet av att uppnå de 
mål som definierades vid mötet i 
Tammerfors bekräftades i 
Haagprogrammet av den 4 och 5 november 
2004.

Or. nl

Ändringsförslag 66
Philip Claeys

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På en alltmer global arbetsmarknad 
bör EU arbeta för att dra till sig 
arbetstagare från tredjeland. Detta bör 
underlättas genom förenklade 

utgår
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administrativa förfaranden och bättre 
tillgång till relevant information.
Bestämmelser om ett enda 
ansökningsförfarande som leder till att ett 
kombinerat tillstånd utfärdas som i en 
enda administrativ handling omfattar 
såväl uppehållstillstånd som 
arbetstillstånd bör bidra till att förenkla 
och harmonisera de olika regler som för 
närvarande gäller i medlemsstaterna.
Sådana förenklingar av förfarandena har 
redan införts av de flesta medlemsstaterna 
och har lett till effektivare förfaranden för 
både migranterna och deras arbetsgivare 
och det har underlättat kontroller av om 
migranternas vistelse och anställning är 
laglig.

Or. nl

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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På en alltmer global arbetsmarknad 
bör EU arbeta för att dra till sig 
arbetstagare från tredjeland. Detta bör 
underlättas genom förenklade 
administrativa förfaranden och bättre 
tillgång till relevant information.
Bestämmelser om ett enda 
ansökningsförfarande som leder till att ett 
kombinerat tillstånd utfärdas som i en enda 
administrativ handling omfattar såväl 
uppehållstillstånd som arbetstillstånd bör 
bidra till att förenkla och harmonisera de 
olika regler som för närvarande gäller i 
medlemsstaterna. Sådana förenklingar av 
förfarandena har redan införts av de flesta 
medlemsstaterna och har lett till effektivare 
förfaranden för både migranterna och deras 
arbetsgivare och det har underlättat 

(3) Bestämmelser om ett enda 
ansökningsförfarande som leder till att ett 
kombinerat tillstånd utfärdas som i en enda 
administrativ handling omfattar såväl 
uppehållstillstånd som arbetstillstånd bör 
bidra till att förenkla och harmonisera de 
olika regler som för närvarande gäller i 
medlemsstaterna, förutsatt att 
ansökningarna om tillstånd att vistas och 
arbeta på en medlemsstats territorium 
gjorts samtidigt. Sådana förenklingar av 
förfarandena har redan införts av de flesta 
medlemsstaterna och har lett till effektivare 
förfaranden för både migranterna och deras 
arbetsgivare och det har underlättat 
kontroller av om migranternas vistelse och 
anställning är laglig.
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kontroller av om migranternas vistelse och 
anställning är laglig.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De villkor och kriterier som kan ligga 
till grund för att en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd avslås anges i den 
nationella lagstiftningen, inbegripet 
skyldigheten att iaktta principen om 
gemenskapspreferens som särskilt 
uttrycks i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna av den 16 april 2003 
och den 25 april 2005.

(6) De villkor och kriterier som kan ligga 
till grund för att en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd avslås bör vara 
tydliga, objektiva och verifierbara samt
anges i den nationella lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De villkor och kriterier som kan ligga 
till grund för att en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd avslås anges i den 
nationella lagstiftningen, inbegripet 
skyldigheten att iaktta principen om 
gemenskapspreferens som särskilt uttrycks 
i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna av den 16 april 2003 
och den 25 april 2005.

(6) De villkor och kriterier som kan ligga 
till grund för att en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd avslås bör vara 
objektiva och verifierbara samt anges i 
den nationella lagstiftningen, inbegripet 
skyldigheten att iaktta principen om 
gemenskapspreferens som särskilt uttrycks 
i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna av den 16 april 2003 
och den 25 april 2005.
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Or. en

Ändringsförslag 70
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De villkor och kriterier som kan ligga 
till grund för att en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd avslås anges i den 
nationella lagstiftningen, inbegripet 
skyldigheten att iaktta principen om 
gemenskapspreferens som särskilt uttrycks 
i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna av den 16 april 2003 
och den 25 april 2005.

(6) De villkor och kriterier som kan ligga 
till grund för att en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd avslås bör vara 
objektiva och verifierbara samt anges i 
den nationella lagstiftningen, inbegripet 
skyldigheten att iaktta principen om 
gemenskapspreferens som särskilt uttrycks 
i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna av den 16 april 2003 
och den 25 april 2005.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det kombinerade tillståndet bör ha den 
harmoniserade utformning för 
uppehållstillstånd som anges i förordning 
(EG) nr 1030/2002 om en enhetlig 
utformning av uppehållstillstånd för 
medborgare i tredjeland1, vilken tillåter att 
medlemsstaterna för in andra uppgifter, i 
synnerhet uppgifter om huruvida 
personen har tillstånd att arbeta eller inte.
Medlemsstaterna bör, även för att uppnå 
en bättre kontroll av invandringen, inte 
endast i det kombinerade tillståndet utan i 
alla uppehållstillstånd som utfärdas 
lämna upplysningar om arbetstillstånd, 

(7) Det kombinerade tillståndet bör ha den 
harmoniserade utformning för 
uppehållstillstånd som anges i förordning 
(EG) nr 1030/2002 om en enhetlig 
utformning av uppehållstillstånd för 
medborgare i tredjeland1, vilken tillåter att 
medlemsstaterna för in ytterligare
uppgifter.
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oberoende av vilken typ av tillstånd eller 
uppehållshandling som har legat till 
grund för att tredjelandsmedborgaren har 
beviljats inresa till medlemsstatens 
territorium och fått tillträde till 
arbetsmarknaden i den medlemsstaten.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tredjelandsmedborgare som har 
beviljats inresa till en medlemsstats 
territorium för en vistelse som inte 
överstiger sex månader under någon 
tolvmånadersperiod för säsongsarbete bör 
inte omfattas av direktivet med hänsyn till 
att deras ställning är av tillfällig art.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 73
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tredjelandsmedborgare som har 
beviljats inresa till en medlemsstats 
territorium för en vistelse som inte 
överstiger sex månader under någon 
tolvmånadersperiod för säsongsarbete bör 
inte omfattas av direktivet med hänsyn till 
att deras ställning är av tillfällig art.

utgår

Or. en
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Motivering

Säsongsarbetare är en utsatt grupp, och det är inte acceptabelt att de ska uteslutas från den 
gemensamma uppsättningen rättigheter, särskilt när det gäller direkt arbetsrelaterade frågor 
som löner, arbetsvillkor och rätten att ansluta sig till en fackförening. Det är oklart när det 
separata initiativet om säsongsarbetare kan träda i kraft.

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

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Den gemensamma uppsättningen 
rättigheter i detta direktiv bör omfatta 
personer som åtnjuter tillfälligt skydd, 
eftersom dessa har tillstånd att arbeta 
lagligen på en medlemsstats territorium.

Or. en

Ändringsförslag 75
Philip Claeys

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och Europakonventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna och bör 
genomföras i enlighet härmed.

utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna och bör 
genomföras i enlighet härmed.

(18) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och bör genomföras i enlighet 
härmed. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör man särskilt visa vederbörlig 
respekt för mötes- och föreningsfriheten, 
rätten till utbildning, friheten att välja 
yrke och rätten att arbeta, principen om 
icke-diskriminering, rätten till rättvisa 
arbetsförhållanden, rätten till social 
trygghet och socialt stöd samt rätten till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol, som alla återfinns i 
artiklarna 12, 14, 15, 21, 31, 34 och 47 i 
stadgan.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna och bör 

(18) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
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genomföras i enlighet härmed. friheterna och bör genomföras i enlighet 
härmed. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt att säkerställa respekten för 
mötes- och föreningsfriheten, rätten till 
utbildning, friheten att välja yrke och 
rätten att arbeta, principen om icke-
diskriminering, rätten till rättvisa 
arbetsförhållanden, rätten till social 
trygghet och socialt stöd, liksom rätten till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol i enlighet med stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Detta direktiv bör tillämpas utan att 
det påverkar förmånligare bestämmelser i 
EU-lagstiftningen och i internationella 
instrument. Direktivet respekterar särskilt 
de rättigheter och principer som ingår i 
den europeiska sociala stadgan av den 
18 oktober 1961 och den europeiska 
konventionen om migrerande 
arbetstagares rättsställning av den 
24 november 1977.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Detta direktiv bör genomföras utan 
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att det påverkar förmånligare 
bestämmelser i EU-lagstiftningen och i 
internationella instrument. Direktivet 
respekterar särskilt de rättigheter och 
principer som fastställts i den europeiska 
sociala stadgan från 1961 och i den 
internationella konventionen om skydd 
för alla migrerande arbetare och deras 
familjemedlemmar från 1990.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör genomföra 
bestämmelserna i detta direktiv utan 
diskriminering på grund av kön, ras, 
hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 
genetiska särdrag, språk, religion eller 
övertygelse, politisk eller annan åskådning, 
tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning, i enlighet med rådets 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 
om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung1 och rådets 
direktiv 2000/78/EG av den 27 november 
2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet2.

(19) Medlemsstaterna bör genomföra 
bestämmelserna i detta direktiv utan 
diskriminering på grund av kön, ras, 
hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 
genetiska särdrag, språk, religion eller 
övertygelse, politisk eller annan åskådning, 
tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning, i enlighet med rådets 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 
om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung1 och rådets 
direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet2

samt i enlighet med kommande 
lagstiftning på området, till exempel den 
som införs genom förslaget till rådets 
direktiv om genomförande av principen 
om likabehandling av personer oavsett 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning (KOM(2008)0426).

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) arbetstagare från tredjeland som vistas 
lagligen i en medlemsstat.

b) arbetstagare från tredjeland som vistas 
lagligen i en medlemsstat, oavsett på vilka 
grunder de ursprungligen beviljats inresa 
till den medlemsstatens territorium.

Or. en

Ändringsförslag 82
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) tredjelandsmedborgare som har 
beviljats inresa till en medlemsstats 
territorium för en period på högst sex 
månader under en tolvmånadersperiod 
för säsongsarbete,

Or. en

Ändringsförslag 83
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) tredjelandsmedborgare som har 
ansökt om eller beviljats inresa till en 
medlemsstats territorium som 
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egenföretagare,

Or. en

Ändringsförslag 84
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) flyktingar från tredjeländer som av en 
medlemsstat har fått tillstånd att vistas 
och arbeta på den medlemsstatens 
territorium.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) som har beviljats inresa till en 
medlemsstats territorium för en vistelse 
som inte överstiger sex månader under 
någon tolvmånadersperiod för 
säsongsarbete,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 86
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) som har beviljats inresa till en 
medlemsstats territorium för en vistelse 
som inte överstiger sex månader under 
någon tolvmånadersperiod för 
säsongsarbete,

utgår

Or. en

Motivering

Säsongsarbetare är en utsatt grupp, och det är inte acceptabelt att de ska uteslutas från den 
gemensamma uppsättningen rättigheter, särskilt när det gäller direkt arbetsrelaterade frågor 
som löner, arbetsvillkor och rätten att ansluta sig till en fackförening. Detta är inte
försvarbart, eftersom det nu står klart att kommissionen inte kommer att lägga fram något 
separat initiativ om säsongsarbete inom en nära framtid. 

Ändringsförslag 87
Hélène Flautre

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) som har beviljats inresa till en 
medlemsstats territorium för en vistelse 
som inte överstiger sex månader under 
någon tolvmånadersperiod för 
säsongsarbete,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 88
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) som har ansökt om att beviljas 
flyktingstatus och vars ansökan ännu inte 
har lett till ett slutligt beslut,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 89
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) som vistas i en medlemsstat i egenskap 
av sökande av internationellt skydd eller 
enligt ordningar för tillfälligt skydd,

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) vilkas avvisning eller utvisning har 
skjutits upp av faktiska eller rättsliga skäl.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 91
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) vilkas avvisning eller utvisning har 
skjutits upp av faktiska eller rättsliga skäl.

utgår

Or. en

Motivering

Led h är otydligt och onödigt. Som framgår av artikel 3.1 b gäller direktivet så länge 
tredjelandsmedborgaren vistas lagligen i en medlemsstat.

Ändringsförslag 92
Philip Claeys

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) vilkas avvisning eller utvisning har 
skjutits upp av faktiska eller rättsliga skäl.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 93
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får besluta att detta 
direktiv inte ska tillämpas på 
tredjelandsmedborgare
a) som har ansökt om flyktingstatus men 
vars ansökan ännu inte har lett till ett 
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slutligt beslut, eller
b) som vistas i en medlemsstat i egenskap 
av sökande av internationellt skydd eller 
enligt ordningar för tillfälligt skydd.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få lov att bestämma att ansökningar om skydd och arbetstillstånd inte 
behöver utesluta varandra.

Ändringsförslag 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En ansökan om tillstånd att vistas och 
arbeta på en medlemsstats territorium ska 
ges in i ett enda ansökningsförfarande.

1. Ansökningar om tillstånd att vistas och 
arbeta på en medlemsstats territorium ska, 
förutsatt att de görs samtidigt, ges in i ett 
enda ansökningsförfarande.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla tredjelandsmedborgare ska ha 
rätt att ansöka om tillstånd att vistas och 
arbeta på en medlemsstats territorium. 
Dessutom ska arbetsgivare eller erkända 
ombud också tillåtas att inge ansökan på 
en tredjelandsmedborgares vägnar.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska pröva ansökan och 
fatta ett beslut om att bevilja, ändra eller 
förnya ett kombinerat tillstånd om 
sökanden uppfyller de kriterier som anges i 
nationell lagstiftning. Beslutet om att 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd ska utgöra en enda administrativ 
handling som omfattar både 
uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

2. Medlemsstaterna ska pröva ansökan och 
fatta ett beslut om att bevilja, ändra eller 
förlänga ett kombinerat tillstånd om 
sökanden uppfyller de kriterier som anges i 
nationell lagstiftning. Om ansökningarna 
om tillstånd att vistas och arbeta på en 
medlemsstats territorium gjorts samtidigt 
ska beslutet om att bevilja, ändra eller 
förnya ett kombinerat tillstånd utgöra en 
enda administrativ handling som omfattar 
både uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den tidsfrist som anges i första stycket får i 
undantagsfall förlängas, om prövningen av 
ansökan är komplicerad.

Den tidsfrist som anges i första stycket får i 
undantagsfall förlängas med upp till 
sex månader, om prövningen av ansökan 
är komplicerad.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den tidsfrist som anges i första stycket får i 
undantagsfall förlängas, om prövningen av 
ansökan är komplicerad.

Den tidsfrist som anges i första stycket får i 
undantagsfall förlängas, om prövningen av 
ansökan är komplicerad enligt kriterier 
som offentligen tillkännagetts.

Or. en

Motivering

Rätten att inge ansökan är fortfarande tredjelandsmedborgarens, men arbetsgivare bör kunna 
inge ansökningar på arbetstagarnas vägnar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en tredjelandsmedborgare redan 
vistas i en medlemsstat ska den 
medlemsstaten tillåta vederbörande att 
stanna kvar lagligen på dess territorium 
tills ett kombinerat tillstånd beviljats eller 
ansökan avslagits och alla till buds 
stående rättsmedel är uttömda.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de uppgifter som ges in till stöd för 
ansökan är otillräckliga, ska den utsedda
myndigheten underrätta sökanden om vilka 
ytterligare uppgifter som krävs. Den 
tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra 
att löpa fram till dess att myndigheten har
mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.

4. Om de uppgifter eller handlingar som 
ges in till stöd för ansökan är ofullständiga 
enligt kriterier som offentligen 
tillkännagetts, ska den behöriga
myndigheten underrätta sökanden om vilka 
ytterligare uppgifter eller handlingar som 
krävs. I tillämpliga fall ska den också 
upplysa sökanden om var uppgifterna 
eller handlingarna finns att få tag på. Den 
tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra 
att löpa fram till dess att myndigheterna har 
mottagit de ytterligare uppgifter som krävs. 

Or. en

Ändringsförslag 101
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de uppgifter som ges in till stöd för 
ansökan är otillräckliga, ska den utsedda 
myndigheten underrätta sökanden om vilka 
ytterligare uppgifter som krävs. Den 
tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra 
att löpa fram till dess att myndigheten har 
mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.

4. Om de uppgifter som ges in till stöd för 
ansökan är otillräckliga enligt kriterier 
som offentligen tillkännagetts, ska den 
utsedda myndigheten skriftligen underrätta 
sökanden om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs. Den tidsfrist som anges 
i punkt 2 ska upphöra att löpa fram till dess 
att myndigheterna har mottagit de 
ytterligare uppgifter som krävs.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de uppgifter som ges in till stöd för 
ansökan är otillräckliga, ska den utsedda 
myndigheten underrätta sökanden om vilka 
ytterligare uppgifter som krävs. Den 
tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra 
att löpa fram till dess att myndigheten har 
mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.

4. Om de uppgifter som ges in till stöd för 
ansökan är ofullständiga enligt kriterier 
som offentligen tillkännagetts, ska den 
utsedda myndigheten underrätta sökanden 
om vilka ytterligare uppgifter som krävs. 
Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska 
upphöra att löpa fram till dess att 
myndigheterna har mottagit de ytterligare 
uppgifter som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 103
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska förse alla 
innehavare av kombinerade tillstånd med 
ett kompletterande dokument som 
innehåller utförlig information om deras 
rättigheter och skyldigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beslut om att avvisa en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd som 
fattas på grundval av kriterier som anges i 
nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning ska motiveras i den 
skriftliga underrättelsen.

1. Beslut om att avvisa en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd som 
fattas på grundval av kriterier som anges i 
nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning ska motiveras i den 
skriftliga underrättelsen på objektiva, 
verifierbara och tydliga grunder.

Or. en

Ändringsförslag 105
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beslut om att avvisa en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd som 
fattas på grundval av kriterier som anges i 
nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning ska motiveras i den 
skriftliga underrättelsen.

1. Beslut om att avvisa en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd som 
fattas på grundval av objektiva och 
verifierbara kriterier som anges i nationell 
lagstiftning eller unionslagstiftning ska 
motiveras i den skriftliga underrättelsen.

Or. en

Motivering

Förbättrar rättssäkerheten och förhindrar godtyckliga beslut.
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Ändringsförslag 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan 
om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd ska 
kunna överklagas till domstol i den berörda 
medlemsstaten. I den skriftliga 
underrättelsen ska det anges vilka 
överklagandeförfaranden som står till 
buds och inom vilken tid ett överklagande 
ska ske.

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan 
om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd ska 
kunna överklagas till domstol i den berörda 
medlemsstaten. I sådana fall ska samma 
rättssäkerhetsgarantier gälla för 
tredjelandsmedborgare som för 
medborgare i den berörda medlemsstaten, 
inklusive rätten till eventuell kostnadsfri 
rättshjälp i förekommande fall. I den 
skriftliga underrättelsen ska det anges till 
vilken domstol eller behörig administrativ 
myndighet det går att överklaga och inom 
vilken tid ett sådant överklagande ska ske.

Or. en

Ändringsförslag 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan 
om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd ska 
kunna överklagas till domstol i den berörda 
medlemsstaten. I den skriftliga 
underrättelsen ska det anges vilka 

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan 
om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd ska 
kunna överklagas till domstol i den berörda 
medlemsstaten. I den skriftliga 
underrättelsen ska det anges till vilken 
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överklagandeförfaranden som står till 
buds och inom vilken tid ett överklagande 
ska ske.

domstol eller administrativ myndighet det 
går att överklaga och inom vilken tid ett 
överklagande ska ske. 

Or. en

Ändringsförslag 108
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan 
om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd ska 
kunna överklagas till domstol i den berörda 
medlemsstaten. I den skriftliga 
underrättelsen ska det anges vilka 
överklagandeförfaranden som står till 
buds och inom vilken tid ett överklagande 
ska ske.

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan 
om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 
tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 
att återkalla ett kombinerat tillstånd ska 
kunna överklagas till domstol i den berörda 
medlemsstaten. I den skriftliga 
underrättelsen ska det anges till vilken 
domstol eller administrativ myndighet det 
går att överklaga och inom vilken tid ett 
överklagande ska ske.

Or. en

Motivering

Förtydligar att det alltid bör finnas möjlighet att överklaga.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att informera 
tredjelandsmedborgaren och den framtida 
arbetsgivaren om all skriftlig bevisning de 
behöver lämna för att ansökan ska vara 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att automatiskt, omedelbart 
och uttömmande informera 
tredjelandsmedborgaren och den framtida 
arbetsgivaren om all skriftlig bevisning de 
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fullständig. behöver lämna för att ansökan ska vara 
fullständig.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får begära att sökande 
betalar avgift för handläggningen av 
ansökningar i enlighet med detta direktiv.
Avgiftsnivåerna ska vara proportionerliga 
och de får bygga på principen om att 
avgifter ska motsvara den tjänst som 
faktiskt tillhandahålls.

Medlemsstaterna får inte begära att 
sökande betalar avgift för handläggningen 
av ansökningar i enlighet med detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 111
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får begära att sökande 
betalar avgift för handläggningen av 
ansökningar i enlighet med detta direktiv.
Avgiftsnivåerna ska vara proportionerliga 
och de får bygga på principen om att 
avgifter ska motsvara den tjänst som 
faktiskt tillhandahålls.

Medlemsstaterna får begära att sökande 
betalar avgift för handläggningen av 
ansökningar i enlighet med detta direktiv. 
Avgiftsnivåerna ska vara proportionerliga 
och rimliga och får inte överstiga den 
nationella förvaltningens verkliga 
kostnader.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Medlemsstaterna ska se till att 
innehavare av kombinerade tillstånd har 
rätt att byta arbetsgivare om de sägs upp 
utan egen förskyllan. Vid konflikt mellan 
en anställd och en arbetsgivare ska en 
innehavare av ett kombinerat tillstånd ha 
rätt att stanna kvar på EU:s territorium så 
länge som behövs för att alla berörda 
rättsliga frågor ska kunna lösas.

Or. en

Ändringsförslag 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) vistas i vilken annan medlemsstat som 
helst under korta perioder på högst 
tre månader,

Or. en

Ändringsförslag 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ha fri tillgång till hela territoriet för den 
medlemsstat som utfärdar det kombinerade 

c) ha fri tillgång till hela territoriet för den 
medlemsstat som utfärdar det kombinerade 
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tillståndet, inom de gränser som föreskrivs 
i nationell lagstiftning av säkerhetshänsyn,

tillståndet. Medlemsstaterna får införa 
territoriella begränsningar för rätten till 
vistelse och rätten till arbete, inom de 
gränser som föreskrivs i nationell 
lagstiftning av säkerhetshänsyn och endast 
i de fall då samma begränsningar gäller 
för deras egna medborgare,

Or. en

Ändringsförslag 115
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ha fri tillgång till hela territoriet för den 
medlemsstat som utfärdar det kombinerade 
tillståndet, inom de gränser som föreskrivs 
i nationell lagstiftning av säkerhetshänsyn,

c) ha fri tillgång till hela territoriet för den 
medlemsstat som utfärdar det kombinerade 
tillståndet. Medlemsstaterna får införa 
territoriella begränsningar för rätten till 
vistelse och rätten till arbete, inom de 
gränser som föreskrivs i nationell 
lagstiftning av säkerhetshänsyn och endast 
i de fall då samma begränsningar gäller 
för deras egna medborgare, 

Or. en

Motivering

Territoriella begränsningar bör inte föregås av godtyckliga beslut.

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utgången av det kombinerade 
tillståndets giltighetstid får 
medlemsstaterna efter en ansökan bevilja 
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uppehållstillstånd på högst sex månader 
för personer som söker arbete. Under 
denna period ska de få samma hjälp med 
att hitta anställning som ges till 
medborgare i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 117
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En innehavare av ett kombinerat tillstånd 
ska ha rätt att uppdatera det vid byte av 
arbetsgivare och förnya det vid ingående 
av ett nytt anställningsavtal med en 
arbetsgivare från en annan medlemsstat.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Tillfällig arbetslöshet

1. Arbetslöshet ska inte i sig utgöra grund 
för att ett tillstånd återkallas, såvida den 
inte har varat i mer än sex på varandra 
följande månader.
2. Under denna period ska 
tredjelandsmedborgare ha tillstånd att 
söka och ta anställning och då få samma 
hjälp med att hitta anställning som ges till 
medborgare i den berörda medlemsstaten.
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Or. en

Ändringsförslag 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Underrättelse om beslut

De underrättelser och den information 
som avses i artiklarna 5, 8 och 9 ska ges 
på ett sådant sätt att sökanden förstår 
innehållet i dem och konsekvenserna av 
dem.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska regelbundet och 
första gången senast tre år efter det datum 
som anges i artikel 16 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv i 
medlemsstaterna och vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

1. Kommissionen ska regelbundet och 
första gången senast två år efter det datum 
som anges i artikel 16 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv i 
medlemsstaterna och vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Kinga Gál

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den …….. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande]. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser
och detta direktiv.

Or. en

Motivering

För att uppnå målen med denna lagstiftningsakt måste medlemsstaterna införa nya 
grundläggande rättsliga bestämmelser och fastställa institutionella, administrativa och 
ekonomiska ramar. Detta rättsliga instrument bör ses som ett viktigt nytt steg mot en laglig 
invandring för tredjelandsmedborgare. Därför bör man i lagtexten ange en period på tre år 
för införlivandet av bestämmelserna i medlemsstaternas nationella lagstiftning.


