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_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

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 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 

Stockholmsprogrammet av den 

10 och 11 december 2009. 
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Ändringsförslag  2 

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 kontroller av om 

migranternas vistelse och anställning är 

laglig. 

(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 

regler som för närvarande gäller i 

medlemsstaterna. Sådana förenklingar av 

förfarandena har redan införts i 
flera medlemsstater 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. 

 

Ändringsförslag  3 

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 anges i den nationella 

lagstiftningen. Varje beslut om avslag bör 
motiveras i vederbörlig ordning. 
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Ändringsförslag  4 

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 tredjeland, 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, 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.  

(7) Det kombinerade tillståndet bör ha den 

harmoniserade utformning för 

uppehållstillstånd som anges i rådets 

förordning (EG) nr 1030/2002 om en 

enhetlig utformning av uppehållstillstånd 

för medborgare i tredjeland, vilken tillåter 

att medlemsstaterna för in ytterligare 

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, oberoende 

av vilken typ av tillstånd eller 

uppehållshandling som har legat till grund 

för att tredjelandsmedborgaren har 

beviljats inresa till medlemsstatens 

territorium. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 
Skäl 7a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) De bestämmelser i detta direktiv som 
rör det kombinerade tillståndet och 
uppehållstillstånd som utfärdas för andra 
ändamål än arbete bör inte hindra 
medlemsstaterna från att utfärda 
kompletterande handlingar, särskilt för 
att ge mer exakt information om rätten att 
arbeta. Sådana kompletterande 
handlingar bör emellertid utfärdas på 
frivillig basis av medlemsstaterna och bör 
inte ersätta ett arbetstillstånd, vilket skulle 
kunna äventyra principen om det 
kombinerade tillståndet. 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 
Skäl 7b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7b) Medlemsstaternas skyldighet att 
bestämma om ansökningen ska göras av 
tredjelandsmedborgaren eller av dennes 
arbetsgivare bör inte påverka sådana 
arrangemang som kräver att båda dessa 
parter medverkar i förfarandet. 
Medlemsstaterna bör avgöra om en 
ansökan om ett kombinerat tillstånd ska 
göras i värdmedlemsstaten eller från ett 
tredjeland. Om tredjelandsmedborgaren 
inte får inge en ansökan från ett 
tredjeland bör medlemsstaterna se till att 
ansökan får göras av arbetsgivaren 
i värdmedlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 
Skäl 7c (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7c) De bestämmelser i detta direktiv som 
rör uppehållstillstånd för andra ändamål 
än arbete bör endast gälla utformningen 
av dessa tillstånd och inte påverka 
nationella bestämmelser eller andra 
unionsbestämmelser som gäller 
förfaranden för att bevilja inresa och 
vistelse och förfaranden för att utfärda 
sådana tillstånd. 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 
Skäl 7d (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7d) De bestämmelser i detta direktiv som 
rör det enda ansökningsförfarandet och 
det kombinerade tillståndet bör inte 
omfatta de enhetliga visumen eller visum 
för längre vistelse. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 
Skäl 7e (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7e) Tidsfristen för ett beslut angående en 
ansökan bör inte omfatta den tid som går 
åt för erkännande av yrkeskvalifikationer 
eller för själva viseringen. Detta direktiv 
bör inte påverka de nationella 
förfarandena för erkännande av 
examensbevis. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 
Skäl 7f (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7f) Att en behörig myndighet utses i 
enlighet med detta direktiv bör inte 
påverka den roll och det ansvar som 
andra myndigheter och, i förekommande 
fall, arbetsmarknadens parter har i fråga 
om prövningen av och beslutet om 
ansökan. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 
Skäl 7g (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7g) Detta direktiv bör inte påverka 
medlemsstaternas behörighet att reglera 
tredjelandsmedborgares inresa och 
vistelse på deras territorier i arbetssyfte, 
inklusive frågan om dessa 
tredjelandsmedborgares antal. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 
Skäl 9 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Eftersom det inte finns någon 

horisontell gemenskapslagstiftning har 

tredjelandsmedborgare olika rättigheter 

beroende på i vilken medlemsstat de 

arbetar och vilken nationalitet de har. De 

har inte samma rättigheter som 

medlemsstaternas egna medborgare eller 

andra EU-medborgare. För att driva 

arbetet med att skapa en konsekvent 

invandringspolitik vidare, för att minska 

skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 

som gäller för EU-medborgare och för 

tredjelandsmedborgare som arbetar 

lagligen i medlemsstaterna och för att 

komplettera de befintliga reglerna om 

invandring bör det fastställas en 

uppsättning rättigheter som preciserar på 

vilka områden arbetstagare från tredjeland 

som har rest in lagligen i en medlemsstat, 

men ännu inte har ställning som varaktigt 

bosatta, ges samma rättigheter som 

medlemsstatens egna medborgare. 

Avsikten med dessa bestämmelser är att 

skapa lika villkor inom EU, att erkänna att 

tredjelandsmedborgare som lagligen 

arbetar i en medlemsstat bidrar till den 

europeiska ekonomin genom sitt arbete och 

genom att betala skatt samt att fungera som 

(9) Eftersom det inte finns någon 

horisontell unionslagstiftning har 

tredjelandsmedborgare olika rättigheter 

beroende på i vilken medlemsstat de 

arbetar och vilken nationalitet de har. De 

har inte samma rättigheter som 

medlemsstaternas egna medborgare eller 

andra unionsmedborgare. För att driva 

arbetet med att skapa en konsekvent 

invandringspolitik vidare, för att minska 

skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 

som gäller för unionsmedborgare och för 

tredjelandsmedborgare som arbetar 

lagligen i medlemsstaterna och för att 

komplettera de befintliga reglerna om 

invandring bör det fastställas en 

uppsättning socioekonomiska och 
arbetsrättsliga rättigheter som preciserar 

på vilka områden arbetstagare från 

tredjeland som har rest in lagligen i en 

medlemsstat, men ännu inte har ställning 

som varaktigt bosatta, ges samma 

rättigheter som medlemsstatens egna 

medborgare. Avsikten med dessa 

bestämmelser är att skapa en miniminivå 
för rättvisa inom unionen, att erkänna att 

tredjelandsmedborgare som lagligen 

arbetar i en medlemsstat bidrar till 
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en garanti för att minska illojal konkurrens 

mellan medlemsstaternas egna medborgare 

och tredjelandsmedborgare till följd av ett 

eventuellt utnyttjande av de sistnämnda. 

unionens ekonomi genom sitt arbete och 

genom att betala skatt samt att fungera som 

en garanti för att minska illojal konkurrens 

mellan medlemsstaternas egna medborgare 

och tredjelandsmedborgare till följd av ett 

eventuellt utnyttjande av de sistnämnda. 

Utan att det påverkar tolkningen av 
begreppet anställningsförhållande i 
annan unionslagstiftning bör definitionen 
av begreppet arbetstagare från tredjeland 
avse en tredjelandsmedborgare som har 
beviljats inresa till en medlemsstats 
territorium, är lagligen bosatt där och har 
tillstånd att arbeta där i enlighet med 
nationell lagstiftning eller nationell praxis 
i den medlemsstaten. 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att definitionen av begreppet arbetstagare från 
tredjeland inte ska påverka tolkningen av begreppet anställningsförhållande i annan 
EU-lagstiftning eftersom det inte finns någon enhetlig definition av begreppet 
anställningsförhållande inom EU:s arbetslagstiftning. Dessutom förefaller kommissionens 
förslag till definition skilja sig från de definitioner som används i åtminstone vissa 
medlemsstater. 
 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 
Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Direktivet bör inte omfatta 

tredjelandsmedborgare som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 

direktiv 96/71/EG av den 

16 december 1996 om utstationering av 

arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster, så länge de 
är utstationerade i en medlemsstat, och 
inte heller tredjelandsmedborgare som 
reser in i en medlemsstat med stöd av 
åtaganden i ett internationellt avtal om 
underlättande av inresa och tillfällig 
vistelse för vissa kategorier av fysiska 
personer med anknytning till handel och 
investeringar, eftersom de inte anses 
utgöra en del av arbetsmarknaden i den 

(12) Utstationerade tredjelandsmedborgare 

omfattas inte av detta direktiv. Detta bör 
inte hindra att tredjelandsmedborgare 
som är lagligen bosatta och anställda i en 
medlemsstat och utstationeras till en 
annan medlemsstat fortsatt behandlas 
likadant som den aktuella medlemsstatens 
medborgare under den tid då 
utstationeringen varar, i fråga om de 
anställningsvillkor som inte påverkas av 
tillämpningen av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 96/71/EG av den 

16 december 1996 om utstationering av 

arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster. 
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medlemsstaten. 
  

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 
Skäl 16 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Tredjelandsmedborgare som arbetar 

på en medlemsstats territorium bör åtnjuta 

likabehandling med avseende på social 

trygghet. I rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom 
gemenskapen definieras grenar av social 

trygghet. Rådets förordning (EG) 
nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71 och 
förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla 
de medborgare i tredje land som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa bestämmelser utvidgar 
bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/1971 till att även avses 
tredjelandsmedborgare som vistas 
lagligen i EU och som befinner sig i en 
gränsöverskridande situation. 
Bestämmelserna om likabehandling i fråga 

om social trygghet i detta direktiv gäller 

även personer som kommer till en 

medlemsstat direkt från ett tredjeland. 

Detta direktiv bör dock inte tillerkänna 
fler rättigheter än de som redan föreskrivs 
i gällande gemenskapsrätt på området för 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som har anknytning till flera 
medlemsstater.  

 

(16) Tredjelandsmedborgare som arbetar 

på en medlemsstats territorium bör åtnjuta 

likabehandling med avseende på social 

trygghet. I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen1

 definieras 

grenar av social trygghet. Bestämmelserna 

om likabehandling i fråga om social 

trygghet i detta direktiv gäller även 

personer som kommer till en medlemsstat 

direkt från ett tredjeland. 

 _______________________ 

1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1. 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 
Skäl 16a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Unionslagstiftningen begränsar inte 
medlemsstaternas befogenhet att 
organisera sina sociala trygghetssystem. 
I avsaknad av harmonisering på 
unionsnivå är det varje medlemsstats sak 
att i sin lagstiftning fastställa villkoren för 
tillerkännande av sociala förmåner samt 
storleken på dessa förmåner och deras 
giltighetsperiod. Vid utövandet av denna 
befogenhet bör medlemsstaterna dock 
följa unionslagstiftningen. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 
Skäl 16b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16b) Medlemsstaterna bör ratificera den 
internationella konventionen om skydd av 
migrerande arbetstagare och deras 
familjer, som antogs av 
FN:s generalförsamling den 
18 december 1990. 

 

Ändringsförslag  17 

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 artikel 6 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
uttrycks i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna. 
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genomföras i enlighet härmed.  

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 
Skäl 18a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Detta direktiv bör tillämpas utan att 
det påverkar förmånligare bestämmelser i 
unionslagstiftningen och i internationella 
instrument. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 
Skäl 19a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) I enlighet med punkt 34 i det 
interinstitutionella avtalet ”Bättre 
lagstiftning”1 uppmuntras 
medlemsstaterna att för egen del och i 
unionens intresse upprätta egna 
jämförelsetabeller, där 
överensstämmelsen mellan detta direktiv 
och införlivandeåtgärderna i största 
möjliga mån åskådliggörs, samt att 
offentliggöra dessa tabeller. 

 _______________________ 

1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) en gemensam uppsättning rättigheter för 

arbetstagare från tredjeland som vistas 

lagligen i en medlemsstat. 

b) en gemensam uppsättning rättigheter för 

arbetstagare från tredjeland som vistas 

lagligen i en medlemsstat, oavsett för vilka 
ändamål de ursprungligen tillåtits inresa 
på en medlemsstats territorium, på 
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grundval av likabehandling i förhållande 
till medlemsstatens medborgare. 

 

Ändringsförslag  21 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas behörighet att bevilja 
tredjelandsmedborgare tillträde till sina 
arbetsmarknader. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) arbetstagare från tredjeland: en 

tredjelandsmedborgare som har beviljats 

inresa till en medlemsstats territorium och 

har tillstånd att arbeta lagligen i den 

medlemsstaten.  

b) arbetstagare från tredjeland: utan att det 
påverkar tolkningen av begreppet 
anställningsförhållande i annan 
unionslagstiftning, en 

tredjelandsmedborgare som har beviljats 

inresa till en medlemsstats territorium och 
som är lagligen bosatt där och har tillstånd 

att arbeta där i enlighet med nationell 
lagstiftning eller nationell praxis i den 

medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) kombinerat tillstånd: varje tillstånd som 

utfärdas av myndigheterna i en 

medlemsstat och som ger en 

tredjelandsmedborgare rätt att lagligen 

vistas och arbeta på dess territorium.  

c) kombinerat tillstånd: det 
uppehållstillstånd som utfärdas av 

myndigheterna i en medlemsstat och som 

ger en tredjelandsmedborgare rätt att 

lagligen vistas på dess territorium för att 
arbeta där. 



 

 

 PE450.507/ 12 

 SV 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – led d 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) ett enda ansökningsförfarande: varje 

förfarande som, på grundval av en enda 

ansökan från en tredjelandsmedborgare, 

leder till ett beslut om ett kombinerat 

tillstånd för denne att vistas och arbeta på 
en medlemsstats territorium.  

d) ett enda ansökningsförfarande: varje 

förfarande som, på grundval av en enda 

ansökan om tillstånd att vistas och arbeta 
på en medlemsstats territorium som 
ingetts av en tredjelandsmedborgare eller 
dennes arbetsgivare, leder till ett beslut om 
denna ansökan om ett kombinerat tillstånd 

för denne. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) tredjelandsmedborgare som ansöker om 

att få vistas och arbeta på en medlemsstats 

territorium, och 

a) tredjelandsmedborgare som ansöker om 

att få vistas på en medlemsstats territorium 

för att arbeta där, 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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

b) tredjelandsmedborgare som beviljas 
inresa för andra ändamål än arbete med 
stöd av nationella regler eller 
unionslagstiftningen, har tillstånd att 
arbeta och får uppehållstillstånd i 
enlighet med förordning 
(EG) nr 1030/2002, och 
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Ändringsförslag  27 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) tredjelandsmedborgare som beviljats 
inresa i arbetssyfte i enlighet med 
nationella regler eller 
unionsbestämmelser. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) som är familjemedlemmar till 

unionsmedborgare som har utövat eller 

som utövar sin rätt till fri rörlighet inom 

gemenskapen,  

a) som är familjemedlemmar till 

unionsmedborgare som har utövat eller 

som utövar sin rätt till fri rörlighet inom 

unionen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 
om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier1,  

 __________ 
1 EUT L 229, 29.6.2004, s. 1. 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) som, i likhet med sina 
familjemedlemmar och oavsett 
medborgarskap, har rätt till fri rörlighet 
motsvarande unionsmedborgares 
rättigheter enligt avtal mellan antingen 
unionen och medlemsstaterna eller 
unionen och tredjeländer, 
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Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så 

länge de är utstationerade, 

b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så 

länge de är utstationerade, vilket inte ska 
påverka medlemsstaternas ansvar vad 
gäller att hålla sina arbetsmarknader 
öppna för tredjelandsmedborgare och 
bevilja dem inträde på sina 
arbetsmarknader.  

Motivering 

Det är väldigt viktigt att förtydliga att det föreslagna direktivet, i samband med 
direktiv 96/71/EG, inte berör medlemsstaternas ansvar när det gäller tredjelandsmedborgares 
inträde på medlemsstaternas nationella arbetsmarknader. Medlemsstaternas rätt att fatta beslut 
om inträde på sina arbetsmarknader får inte undergrävas.  
 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) som reser in i en medlemsstat med stöd 
av åtaganden i ett internationellt avtal om 
underlättande av inresa och tillfällig 
vistelse för vissa kategorier av fysiska 
personer med anknytning till handel och 
investeringar, särskilt personer som 

tillfälligt förflyttas inom företag, 
kontraktsanställda inom tjänstesektorn 
och praktikanter med akademisk examen 
enligt Europeiska gemenskapens 
åtaganden inom ramen för GATS, 

c) som har ansökt om eller beviljats inresa 

till en medlemsstats territorium för att 
arbeta i egenskap av personer som 

tillfälligt förflyttas inom företag, 
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Ändringsförslag  32 

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,  

d) som har ansökt om eller beviljats inresa 

till en medlemsstats territorium som 

säsongsarbetare eller au pairer, 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) som har tillstånd att vistas i en 
medlemsstat med stöd av ett tillfälligt 
skydd eller som har ansökt om tillstånd att 
vistas där på samma grund och väntar på 
ett beslut om sin ställning, 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led db (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 db) som åtnjuter internationellt skydd 
enligt rådets direktiv 2004/83/EG av den 
29 april 2004 om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer skall betraktas som flyktingar 
eller som personer som av andra skäl 
behöver internationellt skydd samt om 
dessa personers rättsliga ställning och om 
innehållet i det beviljade skyddet1, 
alternativt har sökt internationellt skydd i 
enlighet med det direktivet och vars 
ansökan ännu inte har lett till ett slutligt 
beslut,  

 __________ 
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1 EUT L 304, 30.9.2004, s. 1. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led dc (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 dc) som åtnjuter skydd i enlighet med 
nationell lagstiftning, internationella 
förpliktelser eller praxis i medlemsstaten, 
alternativt har sökt skydd i enlighet med 
nationell lagstiftning, internationella 
förpliktelser eller praxis i medlemsstaten 
och vars ansökan ännu inte har lett till ett 
slutligt beslut, 

 

Ändringsförslag  36 

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 

 

Ändringsförslag  37 

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 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led h 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) vilkas utvisning har skjutits upp av 

faktiska eller rättsliga skäl. 

h) vilkas avvisning eller utvisning har 

skjutits upp av faktiska eller rättsliga skäl, 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led ha (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ha) som har ansökt om eller beviljats 
inresa till en medlemsstats territorium 
som egenföretagare. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led hb (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 hb) som har ansökt om eller beviljats 
inresa som sjömän för anställning eller 
arbete oavsett befattning ombord på ett 
fartyg som är registrerat i en medlemsstat 
eller seglar under dess flagg. 

 

Ändringsförslag  41 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna får besluta att 
kapitel II i detta direktiv inte ska tillämpas 
på tredjelandsmedborgare som antingen 
har beviljats tillstånd att arbeta på en 
medlemsstats territorium under högst 
sex månader eller har beviljats inresa för 
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studier. 

 

Ändringsförslag  42 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Bestämmelserna i kapitel II i detta 
direktiv gäller inte tredjelandsmedborgare 
som har tillstånd att arbeta på grundval 
av ett visum. 

 

Ändringsförslag  43 

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. En ansökan om kombinerat tillstånd ska 

ges in i ett enda ansökningsförfarande. 

Medlemsstaterna ska fastställa om 
ansökningar om kombinerade tillstånd 
ska inges av tredjelandsmedborgaren eller 
av dennes arbetsgivare. Om ansökan ska 
inges av tredjelandsmedborgaren ska 
medlemsstaterna tillåta att den inges från 
ett tredjeland eller, om detta fastställs i 
nationell lagstiftning, på den 
medlemsstats territorium i vilken 
personen i fråga redan lagligen vistas. 

 

Ändringsförslag  44 

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 

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 eller i 
unionslagstiftningen. Beslutet om att 
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tillstånd ska utgöra en enda administrativ 

handling som omfattar både 

uppehållstillstånd och arbetstillstånd.  

bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 

tillstånd ska utgöra en enda administrativ 

handling som omfattar både 

uppehållstillstånd och arbetstillstånd. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Det enda ansökningsförfarandet 
påverkar inte det viseringsförfarande som 
kan vara obligatoriskt före den första 
inresan. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 2b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. När de föreskrivna villkoren uppfyllts 
ska medlemsstaterna utfärda ett 
kombinerat tillstånd till 
tredjelandsmedborgare som ansöker om 
inresa och till tredjelandsmedborgare som 
redan beviljats inresa och som efter det att 
de nationella 
genomförandebestämmelserna trätt i kraft 
ansöker om förnyelse eller ändring av sitt 
uppehållstillstånd. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den utsedda myndigheten ska 

skriftligen underrätta sökanden om beslutet 

i enlighet med förfarandena för detta i 

relevant lagstiftning. 

3. Den behöriga myndigheten ska 

skriftligen underrätta sökanden om beslutet 

i enlighet med de förfaranden för detta 

som anges i de tillämpliga 
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bestämmelserna i nationell lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  48 

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 kriterierna i nationell lagstiftning, 

ska den behöriga myndigheten skriftligen 
underrätta sökanden om vilka ytterligare 

uppgifter eller handlingar som krävs. Den 

tidsfrist som anges i punkt 2 ska skjutas 
upp till dess att myndigheten har mottagit 

de ytterligare uppgifter som krävs. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 4a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Om den tidsfrist för antagandet av 
beslutet som avses i punkt 2 skjuts upp 
eller förlängs ska sökanden vederbörligen 
underrättas om detta av den behöriga 
myndigheten. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska utfärda det 

kombinerade tillståndet med användning 

av den enhetliga utformning som föreskrivs 

i förordning (EG) nr 1030/2002, och de ska 

lämna upplysningar om arbetstillstånd i 

enlighet med vad som anges i a 7.5–9 i 

bilagan till förordningen. 

1. Medlemsstaterna ska utfärda det 

kombinerade tillståndet med användning 

av den enhetliga utformning som föreskrivs 

i förordning (EG) nr 1030/2002, och de ska 

lämna upplysningar om arbetstillstånd i 

enlighet med vad som anges i a 7.5–9 i 

bilagan till förordningen. 
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 Medlemsstaterna får utfärda en handling 
som kompletterar det kombinerade 
tillståndet och som innehåller all relevant 
information som är specifik för rätten att 
arbeta. 

 Denna kompletterande handling ska 
utfärdas på frivillig basis och i rent 
upplysningssyfte. Den påverkar inte 
giltighetstiden för det kombinerade 
tillståndet. 

 Denna kompletterande handling får 
uppdateras när ställningen på 
arbetsmarknaden förändras för 
innehavaren av det kombinerade 
tillståndet. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 
Artikel 7 – punkt 1 – styckena 1a och 1b (nya) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna får utfärda en handling 
som kompletterar uppehållstillståndet och 
som innehåller all relevant information 
om den specifika rätten att arbeta och om 
arbetsvillkoren.  

 En sådan kompletterande handling ska 
komplettera uppehållstillståndet och får 
uppdateras eller återkallas när 
ställningen på arbetsmarknaden 
förändras för innehavaren av 
uppehållstillståndet. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till direktiv 
Artikel 7 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna får inte utfärda några 

ytterligare tillstånd, särskilt arbetstillstånd 
av något slag, som bevis för att tillträde 

ges till arbetsmarknaden. 

2. När medlemsstaterna utfärdar ett 
uppehållstillstånd i enlighet med 
förordning (EG) nr 1030/2002 får de inte 

utfärda några ytterligare tillstånd som bevis 
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på att tillträde till arbetsmarknaden 

beviljats. 

 

Ändringsförslag  53 

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 avslå en ansökan om ett 

kombinerat tillstånd eller om att inte ändra 

eller förnya ett kombinerat tillstånd eller 

om att återkalla ett kombinerat tillstånd, 
som fattas på grundval av kriterier som 

anges i den nationella lagstiftningen eller 

i unionsrätten, ska motiveras i den 

skriftliga underrättelsen. 

 

Ändringsförslag  54 

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 juridiskt i den berörda 

medlemsstaten i överensstämmelse med 
den nationella lagstiftningen. I den 

skriftliga underrättelsen ska det anges till 
vilken domstol eller administrativ 
myndighet det går att överklaga och inom 

vilken tid överklagandet ska ske. 
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Ändringsförslag  55 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. En ansökan får nekas prövning med 
hänvisning till antalet 
tredjelandsmedborgare som beviljats 
inresa till en medlemsstats territorium för 
att arbeta där. I en sådan situation 
behöver ansökan inte behandlas. 

 

Ändringsförslag  56 

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 
fullständig. 

Medlemsstaterna ska på begäran ge 

tredjelandsmedborgaren och dennes 
framtida arbetsgivare lämplig information 

om vilka handlingar som krävs för att 
lämna in en fullständig ansökan. 

 

Ändringsförslag  57 

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 en avgift. Denna avgift ska vid 
behov tas ut för handläggningen av 

ansökningar i enlighet med detta direktiv. I 
detta fall ska storleken på avgiften vara 

proportionerlig och bygga på principen om 

att avgifter ska motsvara den tjänst som 

faktiskt tillhandahålls. 
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Ändringsförslag  58 

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det kombinerade tillståndet ska under dess 
giltighetstid som ett minimum ge 

innehavaren rätt att 

Om ett kombinerat tillstånd har utfärdats 
i enlighet med nationell lagstiftning ska 

det under sin giltighetstid som ett 

minimum ge innehavaren rätt att  

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) resa in till, på nytt resa in till och vistas 

på territoriet för den medlemsstat som 

utfärdar det kombinerade tillståndet, 

a) resa in till och vistas på territoriet för 

den medlemsstat som utfärdat det 

kombinerade tillståndet, under 
förutsättning att vederbörande uppfyller 
alla villkor för inresa och vistelse i landet 
enligt den nationella lagstiftningen, 

 

Ändringsförslag  60 

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 utfärdat det kombinerade 

tillståndet, inom de gränser som föreskrivs 

i nationell lagstiftning, 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – led d 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) bedriva den verksamhet som medges 

enligt det kombinerade tillståndet, 

d) bedriva den specifika yrkesverksamhet 
som medges enligt det kombinerade 
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tillståndet, i enlighet med nationell 
lagstiftning, 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) underrättas om de rättigheter som enligt 

detta direktiv eller nationell lagstiftning 

följer av tillståndet. 

e) informeras om de rättigheter som enligt 

detta direktiv och/eller nationell 

lagstiftning följer av tillståndet. 

 

Ändringsförslag  63 

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. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 

uppsägningsvillkor samt villkor som rör 

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.  

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 

uppsägningsvillkor samt villkor som rör 

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
arbetstid, semester och disciplinära 
åtgärder, med beaktande av gällande 
kollektivavtal. 

Motivering 

Syftet är att ange fler situationer där det ska råda likabehandling. 
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Ändringsförslag  65 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 – led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) De grenar av social trygghet som 

definieras i rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom 
gemenskapen. Rådets förordning (EG) 
nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71 och 
förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla 
de medborgare i tredje land som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa bestämmelser ska följaktligen 
gälla. 

e) De grenar av social trygghet som 

definieras i förordning (EG) nr 883/2004. 

Motivering 

Den nya lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen kommer att utgöras av 
förordning (EG) nr 883/2004. 
 

Ändringsförslag  66 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 – led g  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) Skatteförmåner. g) Skatteförmåner, förutsatt att 
arbetstagaren anses ha sin skattemässiga 
hemvist i den berörda medlemsstaten.  
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Ändringsförslag  67 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 – led h 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) Tillgång till varor och tjänster och 

leveranser av allmänt tillgängliga varor och 

tjänster, inbegripet förfaranden för att 

erhålla bostad och bistånd som lämnas av 

arbetsförmedlingar.  

h) Tillgång till varor och tjänster och 

leveranser av allmänt tillgängliga varor och 

tjänster, inbegripet förfaranden för att 

erhålla bostad och bistånd samt 
rådgivningstjänster som tillhandahålls av 

arbetsförmedlingar i enlighet med 
nationell lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 h i fråga om allmännyttiga 

bostäder till fall där 

tredjelandsmedborgaren har vistats eller 

har rätt att vistas på deras territorium i 

minst tre år, 

c) begränsa den fullständiga 
tillämpningen av de rättigheter som följer 

av punkt 1 h i fråga om allmännyttiga 

bostäder till fall där 

tredjelandsmedborgaren har vistats eller 

har rätt att vistas på deras territorium i 

mindre än tre år, 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som 
har anställning, förutom med avseende på 
arbetslöshetsunderstöd. 

e) tillämpa bosättningskriterier (för de 
bosättningsrelaterade förmånerna, men 
inte anställningsrelaterade förmåner) om 
uppehållstillståndet utfärdas för andra 
ändamål än arbete men ändå tillåter att 
personen arbetar. 

 



 

 

 PE450.507/ 28 

 SV 

Ändringsförslag  70 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Tredjelandsmedborgare som flyttar till 
ett tredjeland, eller efterlevande till en 
sådan arbetstagare vilka är bosatta i ett 
tredjeland när de erhåller arbetstagarens 
rättigheter, ska vid hög ålder, invaliditet 
eller dödsfall erhålla lagstadgad pension 
som är grundad på arbetstagarens 
tidigare anställning och förvärvats i 
enlighet med den lagstiftning som anges i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 883/2004, 
på samma villkor och samma nivå som 
den berörda medlemsstatens medborgare 
när de flyttar till ett tredjeland. 
Medlemsstaterna får villkora 
tillämpningen av denna punkt till 
förekomsten av bilaterala avtal om 
ömsesidig överföring av pensioner och om 
inrättande av ett tekniskt samarbete. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att varje 
åsidosättande av den rätt som fastställs i 
detta direktiv omfattas av effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
påföljder. 

Motivering 

Effektiva rättsmedel bör kunna sättas in vid överträdelser av principen om likabehandling, 
exempelvis genom arbetsgivarna.  
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Ändringsförslag  72 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2c (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att varje åsidosättande av de 
rättigheter som fastställs i detta direktiv 
prövas juridiskt.  

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till direktiv 
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Detta direktiv ska tillämpas utan att det 
påverkar rättigheterna och principerna i 
Europeiska sociala stadgan av den 
18 oktober 1961 och 
Europeiska konventionen om migrerande 
arbetstagares rättsställning av den 
24 november 1977. 

Ändringsförslag  74 

Förslag till direktiv 
Artikel 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje medlemsstat ska se till att 
regelbundet uppdaterad information om 

villkoren för tredjelandsmedborgares inresa 

till och vistelse på dess territorium för 

arbete görs tillgänglig för allmänheten. 

Varje medlemsstat ska för allmänheten 
tillgängliggöra regelbundet uppdaterad 

information om villkoren för 

tredjelandsmedborgares inresa till och 

vistelse på dess territorium för att arbeta 
där. 

 



 

 

 PE450.507/ 30 

 SV 

Ändringsförslag  75 

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 tre år efter det datum 

som anges i artikel 16 lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 

om tillämpningen av detta direktiv i 

medlemsstaterna och vid behov föreslå de 
ändringar som den bedömer som 
nödvändiga. 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till direktiv 
Artikel 15 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska årligen och första 

gången senast den 1 april [ett år efter 

dagen för införlivandet av detta direktiv] 

till kommissionen och övriga 
medlemsstater genom det nätverk som 
inrättats genom beslut 2006/688/EG 

lämna statistik över det antal 

tredjelandsmedborgare för vilka ett 

kombinerat tillstånd har beviljats, förnyats 
eller återkallats under föregående 

kalenderår, med angivande av deras 
nationalitet och sysselsättning. Även 
statistik över familjemedlemmar som har 
beviljats inresa ska lämnas. 

2. Medlemsstaterna ska årligen och första 

gången senast den 1 juli* till 

kommissionen lämna statistik över det 

antal tredjelandsmedborgare för vilka ett 

kombinerat tillstånd har beviljats under 

föregående kalenderår, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 862/2007 om 
gemenskapsstatistik över migration och 
internationellt skydd1

. 

 __________ 

* EUT: Vänligen för in datumet ett år efter 

dagen för införlivandet av detta direktiv  

1 EUT L 199, 31.7.2007, s. 1. 
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Ändringsförslag  77 

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 …* De ska till kommissionen 

genast överlämna texten till dessa 

bestämmelser.  

 ______________ 

* EUT: Vänligen för in datumet två år 
efter detta direktivs ikraftträdande. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 

överlämna texten till de centrala 

bestämmelser i nationell lagstiftning som 

de antar inom det område som omfattas av 

detta direktiv. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

 

 

 


