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8.12.2010 A7-0265/79 

Ändringsförslag  79 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 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. 

Varje beslut om avslag bör motiveras i 

vederbörlig ordning. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/80 

Ändringsförslag  80 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Skäl 7a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) De bestämmelser i detta direktiv som 

rör uppehållstillstånd för andra ändamål 

än arbete bör endast gälla utformningen 

av sådana tillstånd och inte påverka 

nationella bestämmelser eller 

unionsbestämmelser om förfaranden för 

inresa och vistelse och om förfaranden 

för att utfärda sådana tillstånd. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/81 

Ändringsförslag  81 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Skäl 7b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7b) Bestämmelserna i detta direktiv bör 

inte påverka medlemsstaternas behörighet 

att reglera inresa och vistelse, inklusive 

hur stor arbetskraftskraftinvandringen 

från tredjeländer ska vara. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/82 

Ändringsförslag  82 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 

en garanti för att minska illojal konkurrens 

mellan medlemsstaternas egna medborgare 

och tredjelandsmedborgare till följd av ett 

(9) Eftersom det inte finns någon 

horisontell unionskapslagstiftning har 

tredjelandsmedborgare olika rättigheter 

beroende på i vilken medlemsstat de 

arbetar och vilken nationalitet de har. 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 minimivillkor 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 en garanti för att minska illojal 

konkurrens mellan medlemsstaternas egna 

medborgare och tredjelandsmedborgare till 

följd av ett eventuellt utnyttjande av de 

sistnämnda. 
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eventuellt utnyttjande av de sistnämnda. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/83 

Ändringsförslag  83 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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. 

(13) Tredjelandsmedborgare som har 

beviljats inresa till en medlemsstats 

territorium för säsongsarbete bör inte 

omfattas av direktivet med hänsyn till att 

deras ställning är av tillfällig art. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/84 

Ändringsförslag  84 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Skäl 14a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Arbetsvillkor bör i detta direktiv 

åtminstone omfatta lön, uppsägning, 

arbetsmiljö, arbetstider och semester, med 

beaktande av gällande kollektivavtal. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/85 

Ändringsförslag  85 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Skäl 15 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Yrkeskvalifikationer som en 

tredjelandsmedborgare har förvärvat i en 

annan medlemsstat bör erkännas på samma 

sätt som för unionsmedborgare och 

kvalifikationer som har förvärvats i ett 

tredjeland bör beaktas i enlighet med 

bestämmelserna i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/36/EG av den 

7 september 2005 om erkännande av 

yrkeskvalifikationer. 

(15) Yrkeskvalifikationer som en 

tredjelandsmedborgare har förvärvat i en 

annan medlemsstat bör erkännas på samma 

sätt som för unionsmedborgare och 

kvalifikationer som har förvärvats i ett 

tredjeland bör beaktas i enlighet med 

bestämmelserna i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/36/EG av den 

7 september 2005 om erkännande av 

yrkeskvalifikationer. Den rätt till 

likabehandling som ges arbetstagare från 

tredjeland i fråga om erkännande av 

examensbevis, utbildningsbevis för 

teoretiska utbildningar och andra 

yrkeskvalifikationer i enlighet med 

relevanta nationella förfaranden bör inte 

påverka medlemsstaternas behörighet att 

bevilja dessa arbetstagare från tredjeland 

tillträde till sina arbetsmarknader. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/86 

Ändringsförslag  86 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 

gemenskapen¹ 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 medborgarskap² 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 

(16) Arbetstagare från tredjeland 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 

arbetstagare som kommer till en 

medlemsstat direkt från ett tredjeland. 

Detta direktiv bör dock inte tillerkänna 

arbetstagare från tredjeland fler 

rättigheter än de som redan föreskrivs i 

gällande unionsrätt på området för social 

trygghet för tredjelandsmedborgare som 

har anknytning till flera medlemsstater. 

Vidare bör direktivet inte tillerkänna 

rättigheter i situationer som inte omfattas 

av unionsrätten, till exempel avseende 

familjemedlemmar som är bosatta i ett 

tredjeland. Direktivet bör tillerkänna 

rättigheter endast för familjemedlemmar 

som i samband med familjeåterförening 

följer efter en arbetstagare från tredjeland 

för att vistas i en viss medlemsstat eller för 

familjemedlemmar som redan vistas 

lagligt i den medlemsstaten. 
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medlemsstater.  

_____________________________ 

1
 EUT L 149, 5.7.1971, s. 2. 
2 EUT L 124, 20.5.2003, s. 1. 

__________________________________ 

1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/87 

Ändringsförslag  87 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Skäl 16a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Medlemsstaterna bör åtminstone 

bevilja likabehandling för de 

tredjelandsmedborgare som är i arbete 

eller som efter en minsta anställningstid 

är registrerade som arbetslösa. Eventuella 

inskränkningar i likabehandlingen i fråga 

om social trygghet enligt detta direktiv bör 

inte påverka de rättigheter som tillerkänns 

i enlighet med rådets förordning …
1
. 

 _______________ 

1
Hänvisning till följande rättsakt, som ska 

uppdateras vid ett antagande: rådets 

förordning om utvidgning av 

bestämmelserna i förordning (EG) nr 

883/2004 och förordning (EG) nr 

987/2009 till att gälla de medborgare i 

tredje land som enbart på grund av sitt 

medborgarskap inte omfattas av dessa 

bestämmelser. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/88 

Ändringsförslag  88 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Skäl 16b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16b) Likabehandling av arbetstagare 

från tredjeland bör inte avse sådana 

yrkesutbildningsåtgärder som finansieras 

som socialt bistånd.  

Or. en 

 

 


