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Tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä 

ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 

oleskelun edellytykset 

 

Ehdotus direktiiviksi (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tällä direktiivillä on tarkoitus vastata 

mainittujen direktiivien 

täytäntöönpanokertomuksissa esitettyyn 

tarpeeseen korjata havaitut puutteet ja 

tarjota erilaisille kolmansista maista 

unioniin tuleville ihmisryhmille yhtenäinen 

oikeudellinen kehys. Direktiivillä olisi sen 

vuoksi yksinkertaistettava ja 

virtaviivaistettava voimassa olevia 

säännöksiä eri ihmisryhmien osalta 

yhdessä ja samassa välineessä. Huolimatta 

siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien ihmisryhmien välillä on eroja, 

niillä on myös yhteisiä piirteitä, minkä 

vuoksi niitä on mahdollista käsitellä 

yhteisessä säädöskehyksessä unionin 

tasolla. 

(2) Tällä direktiivillä on tarkoitus vastata 

mainittujen direktiivien 

täytäntöönpanokertomuksissa esitettyyn 

tarpeeseen korjata havaitut puutteet, 

varmistaa avoimuus ja oikeusvarmuus ja 

tarjota erilaisille kolmansista maista 

unioniin tuleville ihmisryhmille yhtenäinen 

oikeudellinen kehys. Direktiivillä olisi sen 

vuoksi yksinkertaistettava ja 

virtaviivaistettava voimassa olevia 

säännöksiä eri ihmisryhmien osalta 

yhdessä ja samassa välineessä. Huolimatta 

siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien ihmisryhmien välillä on eroja, 

niillä on myös yhteisiä piirteitä, minkä 

vuoksi niitä on mahdollista käsitellä 

yhteisessä säädöskehyksessä unionin 

tasolla. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tällä direktiivillä olisi edistettävä myös 

ihmisten välisiä yhteyksiä ja liikkuvuutta, 

jotka ovat unionin ulkoisen politiikan 

tärkeitä osatekijöitä, erityisesti kun on kyse 

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 

kuuluvista maista ja unionin strategisista 

kumppaneista. Direktiivillä on tarkoitus 

paremmin myötävaikuttaa maahanmuuttoa 

ja liikkuvuutta koskevaan 

kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja 

liikkuvuuskumppanuuksiin, jotka tarjoavat 

konkreettiset puitteet jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden väliselle 

vuoropuhelulle ja yhteistyölle, myös 

laillisen muuttoliikkeen helpottamisessa ja 

järjestämisessä. 

(6) Tällä direktiivillä olisi edistettävä myös 

ihmisten välisiä yhteyksiä ja liikkuvuutta, 

jotka ovat unionin ulkoisen politiikan 

tärkeitä osatekijöitä, erityisesti kun on kyse 

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 

kuuluvista maista ja unionin strategisista 

kumppaneista. Direktiivillä on tarkoitus 

paremmin myötävaikuttaa maahanmuuttoa 

ja liikkuvuutta koskevaan 

kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja 

liikkuvuuskumppanuuksiin, jotka tarjoavat 

konkreettiset puitteet jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden väliselle 

vuoropuhelulle ja yhteistyölle, myös 

säännönmukaisen muuttoliikkeen 

helpottamisessa ja järjestämisessä. 

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Ulkomaille muuton tämän direktiivin 

mukaisia tarkoituksia varten olisi 

edistettävä tietojen ja taitojen kartuttamista 

ja hankintaa. Se on hyödyksi niin 

muuttajalle itselleen kuin tämän 

alkuperämaalle ja vastaanottavalle 

jäsenvaltiolle sekä parantaa yleisesti 

kulttuurien keskinäistä ymmärtämystä. 

(7) Ulkomaille muuton tämän direktiivin 

mukaisia tarkoituksia varten olisi 

edistettävä tietojen ja taitojen kartuttamista 

ja hankintaa. Se on hyödyksi niin 

muuttajalle itselleen kuin tämän 

alkuperämaalle ja vastaanottavalle 

jäsenvaltiolle ja vahvistaa samalla 

kulttuurisia yhteyksiä ja lisää kulttuurien 

monimuotoisuutta. 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Tällä direktiivillä olisi lisättävä unionin 

houkuttelevuutta paikkana, jossa 

(8) Tällä direktiivillä olisi lisättävä unionin 

houkuttelevuutta paikkana, jossa 
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harjoitetaan tutkimusta ja innovointia, ja 

parannettava unionin asemaa 

maailmanlaajuisessa kilpailussa 

lahjakkuuksista. Unionin avaaminen 

kolmansien maiden kansalaisille, jotka 

voidaan päästää maahan tutkimusta varten, 

on myös osa 

innovaatiounionilippulaivahanketta. 

Avoimien työmarkkinoiden luominen 

unionin tutkijoille ja kolmansista maista 

tuleville tutkijoille on asetettu keskeiseksi 

tavoitteeksi myös eurooppalaisella 

tutkimusalueella (ERA), jossa tutkijat, 

tieteellinen tieto ja teknologia liikkuvat 

vapaasti. 

harjoitetaan tutkimusta ja innovointia, ja 

parannettava unionin asemaa 

maailmanlaajuisessa kilpailussa 

lahjakkuuksista ja siten lisättävä unionin 

yleistä kilpailukykyä ja kasvua sekä 

luotava työpaikkoja, joilla edistetään 

BKT:n kasvua. Unionin avaaminen 

kolmansien maiden kansalaisille, jotka 

voidaan päästää maahan tutkimusta varten, 

on myös osa 

innovaatiounionilippulaivahanketta. 

Avoimien työmarkkinoiden luominen 

unionin tutkijoille ja kolmansista maista 

tuleville tutkijoille on asetettu keskeiseksi 

tavoitteeksi myös eurooppalaisella 

tutkimusalueella (ERA), jossa tutkijat, 

tieteellinen tieto ja teknologia liikkuvat 

vapaasti. 

Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jotta Euroopan unioni olisi 

houkuttelevampi tutkijoille, jotka ovat 

kolmansien maiden kansalaisia, oikeudesta 

perheenyhdistämiseen 22 päivänä 

syyskuuta 2003 annetussa neuvoston 

direktiivissä 2003/86/EY määritellyt 

tutkijoiden perheenjäsenet olisi päästettävä 

maahan heidän kanssaan. Heihin olisi 

sovellettava unionin sisäistä liikkuvuutta 

koskevia säännöksiä, ja heillä olisi oltava 

myös pääsy työmarkkinoille. 

(11) Jotta Euroopan unioni olisi 

houkuttelevampi tutkijoille ja 

opiskelijoille, jotka ovat kolmansien 

maiden kansalaisia, oikeudesta 

perheenyhdistämiseen 22 päivänä 

syyskuuta 2003 annetussa neuvoston 

direktiivissä 2003/86/EY määritellyt 

tutkijoiden ja opiskelijoiden 

perheenjäsenet olisi päästettävä maahan 

heidän kanssaan. Heihin olisi sovellettava 

unionin sisäistä liikkuvuutta koskevia 

säännöksiä, ja heillä olisi oltava myös 

pääsy työmarkkinoille. 

Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta koko Euroopan asemaa opintojen 

ja harjoittelun maailmanluokan 

osaamiskeskuksena voitaisiin edistää, olisi 

(14) Jotta koko Euroopan asemaa opintojen 

ja harjoittelun maailmanluokan 

osaamiskeskuksena voitaisiin edistää, olisi 
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parannettava niiden henkilöiden 

maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, 

jotka haluavat tulla unioniin näitä 

tarkoituksia varten. Tämä vastaa Euroopan 

korkeakoulujärjestelmien 

nykyaikaistamissuunnitelman tavoitteita, 

erityisesti eurooppalaisen korkea-asteen 

koulutuksen kansainvälistymisen 

yhteydessä. Jäsenvaltioiden asiaa koskevan 

kansallisen lainsäädännön lähentäminen on 

osa tätä pyrkimystä. 

parannettava, yksinkertaistettava ja 

helpotettava niiden henkilöiden 

maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, 

jotka haluavat tulla unioniin näitä 

tarkoituksia varten. Tämä vastaa Euroopan 

korkeakoulujärjestelmien 

nykyaikaistamissuunnitelman tavoitteita, 

erityisesti eurooppalaisen korkea-asteen 

koulutuksen kansainvälistymisen 

yhteydessä. Jäsenvaltioiden asiaa koskevan 

kansallisen lainsäädännön lähentäminen 

siten, että säännöt olisivat entistä 

suotuisampia kolmansien maiden 

kansalaisten kannalta, on osa tätä 

pyrkimystä. 

Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Bolognan julistuksella käynnistetyn 

Bolognan prosessin laajentaminen ja 

syventäminen on johtanut 

korkeakoulujärjestelmien asteittaiseen 

lähentymiseen osallistuvissa maissa ja 

muuallakin. Näin siksi, että kansalliset 

viranomaiset ovat tukeneet opiskelijoiden 

ja akateemisen henkilöstön liikkuvuutta ja 

korkea-asteen oppilaitokset ovat 

integroineet liikkuvuuden 

opetussuunnitelmiinsa. Tämä on tarpeen 

saada näkymään parempina opiskelijoihin 

sovellettavina unionin sisäistä liikkuvuutta 

koskevina säännöksinä. Eurooppalaisen 

korkea-asteen koulutuksen tekeminen 

houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi on 

yksi Bolognan julistuksen tavoitteista. 

Bolognan prosessi on johtanut 

eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 

perustamiseen. Eurooppalaisen 

korkeakoulutusalan virtaviivaistaminen on 

tehnyt Euroopassa opiskelusta 

houkuttelevampaa opiskelijoille, jotka ovat 

kolmansien maiden kansalaisia. 

(15) Bolognan julistuksella käynnistetyn 

Bolognan prosessin laajentaminen ja 

syventäminen on johtanut 

korkeakoulujärjestelmien asteittaiseen 

lähentymiseen osallistuvissa maissa ja 

muuallakin. Näin siksi, että kansalliset 

viranomaiset ovat tukeneet opiskelijoiden 

ja akateemisen henkilöstön liikkuvuutta ja 

korkea-asteen oppilaitokset ovat 

integroineet liikkuvuuden 

opetussuunnitelmiinsa. Tämä on tarpeen 

saada näkymään parempina opiskelijoihin 

sovellettavina unionin sisäistä liikkuvuutta 

koskevina säännöksinä. Eurooppalaisen 

korkea-asteen koulutuksen tekeminen 

houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi on 

yksi Bolognan julistuksen tavoitteista. 

Bolognan prosessi on johtanut 

eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 

perustamiseen. Eurooppalaisen 

korkeakoulutusalan virtaviivaistaminen on 

tehnyt Euroopassa opiskelusta 

houkuttelevampaa opiskelijoille, jotka ovat 

kolmansien maiden kansalaisia. Useiden 

kolmansien maiden osallistuminen 

Bolognan prosessiin ja opiskelijoiden 

liikkuvuutta edistäviin unionin ohjelmiin 
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edellyttää yhdenmukaistettujen ja 

yksinkertaistettujen liikkuvuussääntöjen 

käyttöönottoa näiden maiden kansalaisia 

varten. 

Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Kun maahanpääsyn yleiset ja erityiset 

edellytykset täyttyvät, jäsenvaltioiden olisi 

myönnettävä lupa eli pitkäaikainen viisumi 

ja/tai oleskelulupa määritetyissä 

aikarajoissa. Jos jäsenvaltio myöntää 

ainoastaan oleskeluluvan alueellaan ja 

kaikki maahanpääsyyn liittyvät tämän 

direktiivin edellytykset täyttyvät, 

jäsenvaltion olisi myönnettävä kyseiselle 

kolmannen maan kansalaiselle vaaditut 

viisumit 

(22) Kun maahanpääsyn yleiset ja erityiset 

edellytykset täyttyvät, jäsenvaltioiden olisi 

myönnettävä lupa eli pitkäaikainen viisumi 

ja/tai oleskelulupa määritetyissä 

aikarajoissa, eikä tätä saisi vaikeuttaa tai 

estää asettamalla lisävaatimuksia. Jos 

jäsenvaltio myöntää ainoastaan 

oleskeluluvan alueellaan ja kaikki 

maahanpääsyyn liittyvät tämän direktiivin 

edellytykset täyttyvät, jäsenvaltion olisi 

myönnettävä kyseiselle kolmannen maan 

kansalaiselle vaaditut viisumit 

Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta 

maksun lupahakemusten käsittelystä. 

Maksut olisi suhteutettava oleskelun 

tarkoitukseen. 

(25) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä 

sovellettaessa harkittava maksujen 

poistamista kolmansien maiden 

kansalaisten maahantulolta ja oleskelulta. 

Jos jäsenvaltiot vaativat kolmansien 

maiden kansalaisia suorittamaan 

maksuja, ne olisi suhteutettava oleskelun 

tarkoitukseen eivätkä ne saisi estää 

direktiivin tavoitteiden saavuttamista. 

Tarkistus 10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Maahanpääsy tässä direktiivissä (28) Maahanpääsy tässä direktiivissä 
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säädettyjä tarkoituksia varten voidaan 

evätä asianmukaisesti perustelluista syistä. 

Maahanpääsy voidaan yksittäistapauksessa 

evätä varsinkin, jos jäsenvaltio katsoo 

tosiseikkoihin perustuvan arvion 

mukaisesti, että asianomainen kolmannen 

maan kansalainen on mahdollinen uhka 

yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai 

kansanterveydelle. 

säädettyjä tarkoituksia varten voidaan 

evätä asianmukaisesti perustelluista syistä. 

Maahanpääsy voidaan yksittäistapauksessa 

evätä varsinkin, jos jäsenvaltio katsoo 

tosiseikkoihin perustuvan arvion 

mukaisesti, että asianomainen kolmannen 

maan kansalainen on mahdollinen uhka 

yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle. 

Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Kansallisten viranomaisten olisi 

annettava kolmansien maiden kansalaisille, 

jotka hakevat tämän direktiivin nojalla 

pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta 

koskevasta päätöksestä. Niiden olisi 

tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman 

pian ja viimeistään 60 päivän kuluessa tai, 

jos kyseessä on liikkuvuustoimenpiteitä 

sisältävien unionin ohjelmien piiriin 

kuuluva tutkija tai opiskelija, 

mahdollisimman pian ja viimeistään 

30 päivän kuluessa hakemuspäivästä 

lukien. 

(30) Kansallisten viranomaisten olisi 

annettava kolmansien maiden kansalaisille, 

jotka hakevat tämän direktiivin nojalla 

pääsyä jäsenvaltioon, tieto hakemusta 

koskevasta päätöksestä. Niiden olisi 

tehtävä se kirjallisesti mahdollisimman 

pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa 

hakemuspäivästä lukien. Jäsenvaltioiden 

olisi ilmoitettava hakijalle 

mahdollisimman pian, mitä lisätietoja ne 

tarvitsevat hakemuksen käsittelemiseksi. 

Jos kansallisessa lainsäädännössä 

säädetään hallinnollisesta 

muutoksenhausta päätöksen ollessa 

kielteinen, kansallisten viranomaisten 

olisi ilmoitettava hakijalle päätöksestään 

30 päivän kuluessa 

muutoksenhakupäivästä lukien. 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Unionin maahanmuuttosääntöjen ja 

liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin 

ohjelmien olisi täydennettävä toisiaan 

paremmin. Tällaisten unionin ohjelmien 

piiriin kuuluvilla tutkijoilla ja 

opiskelijoilla, jotka ovat kolmansien 

maiden kansalaisia, olisi oltava oikeus 

(32) Unionin maahanmuuttosääntöjen ja 

liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin 

ohjelmien olisi täydennettävä toisiaan 

paremmin. Tutkijoilla, opiskelijoilla, 

vapaaehtoistyöntekijöillä ja 

harjoittelijoilla, jotka ovat kolmansien 

maiden kansalaisia, olisi oltava oikeus 
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liikkua ensimmäisen jäsenvaltion 

myöntämän luvan kattamiin 

jäsenvaltioihin, kunhan täydellinen 

luettelo kyseisistä jäsenvaltioista on 

tiedossa ennen unioniin tuloa. Tällaisen 

luvan olisi annettava heille mahdollisuus 

liikkua tarvitsematta esittää mitään 

lisätietoja tai suorittaa mitään muita 

hakemusmenettelyjä. Jäsenvaltioita 

kannustetaan helpottamaan 

vapaaehtoistyöntekijöiden, jotka ovat 

kolmansien maiden kansalaisia, unionin 

sisäistä liikkuvuutta, jos 

vapaaehtoisohjelmat kattavat useampia 

kuin yhden jäsenvaltion. 

liikkua ensimmäisen jäsenvaltion 

myöntämän luvan perusteella eri 

jäsenvaltioihin. Tällaisen luvan olisi 

annettava heille mahdollisuus liikkua 

tarvitsematta esittää mitään lisätietoja tai 

suorittaa mitään muita 

hakemusmenettelyjä. 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan 

opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, 

jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 

oltava parempi mahdollisuus päästä 

työmarkkinoille tässä direktiivissä 

säädetyin edellytyksin, mikä tarkoittaa 

vähintään 20:tä tuntia viikossa. 

Periaatetta, jonka mukaan opiskelijoilla on 

oikeus päästä työmarkkinoille, olisi 

noudatettava pääsääntönä. 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa 

jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 

ottaa kansallinen työmarkkinatilanteensa 

huomioon, mutta vaarana ei saa olla, että 

tämä kumoaa kokonaan oikeuden työhön. 

(33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan 

opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, 

jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 

oltava täysimääräinen mahdollisuus päästä 

työmarkkinoille tässä direktiivissä 

säädetyin edellytyksin. Periaatetta, jonka 

mukaan opiskelijoilla on oikeus päästä 

työmarkkinoille, olisi sovellettava 

pääsääntönä. 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Jäsenvaltioiden olisi annettava 

unionissa valmistuvien opiskelijoiden, 

jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia 

tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen 

(34) Jäsenvaltioiden olisi annettava 

unionissa valmistuvien opiskelijoiden, 

jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia 

tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen 
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12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan 

voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä 

tavoin pyritään osaltaan varmistamaan, että 

hyvin koulutettua työvoimaa on käytössä 

tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden olisi 

annettava tämä mahdollisuus myös 

tutkijoille, kun he ovat saaneet 

vastaanottosopimuksessa määritellyn 

tutkimushankkeen päätökseen. Tästä ei 

saisi tulle automaattista oikeutta päästä 

työmarkkinoille tai perustaa yritys. 

Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan 

mukaisesti pyytää esittämään todisteita. 

12 kuukaudeksi alkuperäisen luvan 

voimassaolon päättymisen jälkeen; tällä 

tavoin pyritään osaltaan varmistamaan, että 

hyvin koulutettua työvoimaa on käytössä 

tulevaisuutta varten, ja osoittamaan 

kunnioitusta ja arvostusta mainittujen 

opiskelijoiden työtä ja kokonaispanosta 

kohtaan. Jäsenvaltioiden olisi annettava 

tämä mahdollisuus myös tutkijoille, kun he 

ovat saaneet vastaanottosopimuksessa 

määritellyn tutkimushankkeen päätökseen. 

Tästä ei saisi tulle automaattista oikeutta 

päästä työmarkkinoille tai perustaa yritys. 

Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan 

mukaisesti pyytää esittämään todisteita. 

Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi 

tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, 

harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 

au paireille, jotka ovat kolmansien maiden 

kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille 

perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti 

oikeudenmukainen kohtelu. Näillä ryhmillä 

on kolmansien maiden kansalaisille 

jäsenvaltion alueella oleskelua ja 

työskentelyä varten myönnettävää 

yhdistelmälupaa koskevasta yhden 

hakemuksen menettelystä sekä 

jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 

kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 

yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä 

joulukuuta 2011 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen 

kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion 

kansalaisten kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat 

kolmansien maiden kansalaisia, olisi 

säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa 

(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 

sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat 

oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun 

vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 

(36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi 

tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, 

harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 

au paireille, jotka ovat kolmansien maiden 

kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille 

perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti 

oikeudenmukainen kohtelu. Näillä ryhmillä 

on kolmansien maiden kansalaisille 

jäsenvaltion alueella oleskelua ja 

työskentelyä varten myönnettävää 

yhdistelmälupaa koskevasta yhden 

hakemuksen menettelystä sekä 

jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 

kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 

yhtäläisistä oikeuksista 13 päivänä 

joulukuuta 2011 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2011/98/EU nojalla oikeus yhdenvertaiseen 

kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion 

kansalaisten kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat 

kolmansien maiden kansalaisia, olisi 

säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa 

(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 

sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat 

oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun 

vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
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kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla 

myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä 

hetkellä viimeksi mainitussa säädetään 

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 

yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan 

alojen, muun muassa perhe-etuuksien, 

osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi 

vaikuttaa tutkijoihin. Riippumatta siitä, 

annetaanko unionin lainsäädännössä tai 

vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa 

lainsäädännössä vaihto-oppilaille, 

vapaaehtoistyöntekijöille, palkattomille 

harjoittelijoille ja au paireille, jotka ovat 

kolmansien maiden kansalaisia, pääsy 

työmarkkinoille, heillä olisi oltava yleisesti 

tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen 

saatavuuden ja tarjonnan osalta oikeus 

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 

jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa. 

kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla 

myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä 

hetkellä viimeksi mainitussa säädetään 

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 

yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan 

alojen, muun muassa perhe-etuuksien, 

osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi 

vaikuttaa tutkijoihin. Riippumatta siitä, 

annetaanko unionin lainsäädännössä tai 

vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa 

lainsäädännössä opiskelijoille, vaihto-

oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, 

palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, 

jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 

pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava 

yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja 

palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta 

oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 

vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten 

kanssa. 

Tarkistus 16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (42 a) Kullakin jäsenvaltiolla on 

velvollisuus ilmoittaa kolmansien maiden 

kansalaisille säännöistä, joita sovelletaan 

juuri heidän tapauksessaan, jotta 

varmistetaan avoimuus ja oikeusvarmuus 

ja siten kannustetaan heitä tulemaan 

unioniin. Kaikki menettelyn kannalta 

merkitykselliset tiedot, kuten opiskelua 

sekä vaihto- tai tutkimusohjelmia koskeva 

yleinen dokumentaatio mutta myös 

hakijoiden oikeuksia ja velvoitteita 

koskevat erityiset tiedot, olisi sen vuoksi 

annettava kolmansien maiden 

kansalaisten kannalta helposti saatavilla 

ja ymmärrettävissä olevassa muodossa. 
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Tarkistus 17 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) ’vapaaehtoistoiminnan järjestäjällä’ 

järjestöä, joka vastaa 

vapaaehtoistyöohjelmasta, johon 

kolmannen maan kansalainen osallistuu. 

Tällaiset järjestöt ja ryhmät ovat 

riippumattomia ja vastaavat omasta 

hallinnostaan, kuten viranomaisten 

kaltaiset muut voittoa tavoittelemattomat 

yhteisöt. Ne toimivat aktiivisesti julkisella 

tasolla, ja niiden toiminnalla edistetään 

ainakin osittain julkista etua
1
; 

 __________________ 

 1
 Komission tiedonanto yhdistysten ja 

säätiöiden tukemisesta Euroopassa, 

COM(1997)0241. 

Tarkistus 18 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) ’vapaaehtoistyöohjelmalla’ jäsenvaltion 

tai unionin tunnustamaan ohjelmaan 

perustuvaa käytännön yhteisvastuuta 

toteuttavaa ohjelmaa, jolla pyritään 

yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin; 

h) ’vapaaehtoistyöohjelmalla’ jäsenvaltion 

tai unionin tunnustamaan ohjelmaan 

perustuvaa käytännön yhteisvastuuta 

toteuttavaa ohjelmaa, jolla pyritään 

yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin 

voittoa tavoittelematta; 

Tarkistus 19 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) ’au pairilla’ kolmannen maan 

kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti 

jäsenvaltion alueelle perheeseen kevyttä 

kotitaloustyötä ja lastenhoitoa vastaan 

parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan 

i) ’au pairilla’ kolmannen maan 

kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti 

jäsenvaltion alueelle perheeseen 

parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan 

tuntemustaan kevyttä kotitaloustyötä ja 
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tuntemustaan; lastenhoitoa vastaan; 

Perustelu 

Au pairin määritelmässä olisi ensisijaisesti painotettava kielitaidon ja isäntämaan tuntemuksen 

parantamista. 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – l a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 l a) ’vastaanottavalla yksiköllä’ 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti 

jäsenvaltion alueelle sijoittautunutta 

oppilaitosta, tutkimusorganisaatiota, 

yritystä tai ammatillista oppilaitosta, 

oppilasvaihto-ohjelmasta vastaavaa 

järjestöä tai järjestöä, joka vastaa 

vapaaehtoistyöohjelmasta, johon 

kolmannen maan kansalainen osallistuu, 

yksikön oikeudellisesta muodosta 

riippumatta; 

Tarkistus 21 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – l b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 l b) ’isäntäperheellä’ perhettä, joka 

vastaanottaa au pairin väliaikaisesti ja 

antaa hänen osallistua perheen 

päivittäiseen elämään jäsenvaltion 

alueella isäntäperheen ja au pairin välillä 

tehdyn sopimuksen perusteella; 

Perustelu 

Ehdotuksesta puuttuu isäntäperheen määritelmä. 
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Tarkistus 22 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – n alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

n) ’työnteolla’ työnantajan lukuun ja tämän 

johdon ja valvonnan alaisena harjoitettua 

toimintaa, jossa on kyse millaisesta 

tahansa kansallisen lainsäädännön 

sääntelemästä tai vakiintuneen käytännön 

mukaisesta työstä; 

n) ’työnteolla’ työnantajan lukuun ja tämän 

johdolla ja valvonnan alaisena harjoitettua 

toimintaa, jossa on kyse kansallisen 

lainsäädännön tai sovellettavan 

työehtosopimuksen sääntelemästä tai 

vakiintuneen käytännön mukaisesta työstä; 

Tarkistus 23 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – n a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 n a) ’työnantajalla’ sellaista luonnollista 

henkilöä tai oikeussubjektia, jonka 

lukuun tai jonka johdolla ja/tai valvonnan 

alaisena työntekoa ryhdytään 

harjoittamaan; 

Tarkistus 24 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – n b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 n b) ’perheenjäsenillä’ direktiivin 

2003/86/EY 4 artiklassa määriteltyjä 

kolmansien maiden kansalaisia; 

Tarkistus 25 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 

jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai 

pitää voimassa erityisesti 

liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 21, 

22, 23, 24, 25 ja 29 artiklan osalta 

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 

jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai 

pitää voimassa erityisesti 

liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
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säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan 

kuuluvien henkilöiden kannalta 

suotuisampia. 

28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 artiklan osalta 

säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan 

kuuluvien henkilöiden kannalta 

suotuisampia. 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tai pitää voimassa suotuisampia säännöksiä kaikkien 

direktiivin artiklojen osalta lukuun ottamatta yleisiä ja erityisedellytyksiä koskevia artikloja, 

jotta vältetään tilanne, jossa edellytykset eivät olisi yhdenmukaisia kaikkialla EU:ssa. 

Tarkistus 26 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) häntä ei pidetä uhkana yleiselle 

järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 

kansanterveydelle; 

d) hän ei ole uhka yleiselle järjestykselle, 

yleiselle turvallisuudelle tai 

kansanterveydelle; 

Tarkistus 27 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) hän osoittaa jäsenvaltion vaatimuksesta, 

että hänellä on riittävät varat koko 

oleskeluajalleen toimeentuloaan, 

harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten, 

rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta 

kunkin tapauksen yksilölliseen 

tutkimiseen. 

f) hän osoittaa jäsenvaltion vaatimuksesta, 

että hänellä on riittävät varat koko 

oleskeluajalleen toimeentuloaan, 

harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten, 

rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta 

kunkin tapauksen yksilölliseen 

tutkimiseen. Tätä ei ole tarpeen osoittaa, 

jos mainittu kolmannen maan 

kansalainen voi osoittaa saavansa 

avustusta tai apurahaa, jos hän on saanut 

isäntäperheeltä sitoumuksen, että se tukee 

häntä, tai sitovan työtarjouksen taikka jos 

oppilasvaihto-ohjelmasta vastaava järjestö 

tai vapaaehtoistyöohjelmasta vastaava 

järjestö ilmoittaa vastaavansa vaihto-

oppilaan tai vapaaehtoistyöntekijän 

toimeentulosta koko hänen kyseisessä 

jäsenvaltiossa oleskelunsa ajan. 
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Tarkistus 28 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot voivat kansallisen 

lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksyä 

hakemuksen, joka on toimitettu kyseisen 

kolmannen maan kansalaisen jo ollessa 

niiden alueella. 

5. Jäsenvaltioiden on kansallisen 

lainsäädäntönsä mukaisesti tutkittava 

hakemus, joka on toimitettu kyseisen 

kolmannen maan kansalaisen jo ollessa 

niiden alueella. 

Tarkistus 29 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltio voi rajoittaa vaihto-

ohjelmaan osallistuvien vaihto-oppilaiden 

maahanpääsyn vain sellaisten kolmansien 

maiden kansalaisiin, jotka tarjoavat 

vastaavan mahdollisuuden myös kyseisen 

jäsenvaltion kansalaisille. 

Poistetaan. 

Tarkistus 30 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Harjoittelijoita koskevat erityisedellytykset Palkattomia ja palkallisia harjoittelijoita 

koskevat erityisedellytykset 

Tarkistus 31 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) hän on allekirjoittanut 

harjoittelusopimuksen, jonka 

asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 

viranomainen on tarvittaessa hyväksynyt 

kyseisen jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön 

a) hän esittää todisteet allekirjoitetusta 

harjoittelusopimuksesta tai 

työsopimuksesta, jonka asianomaisen 

jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 

on tarvittaessa hyväksynyt kyseisen 

jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai 
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mukaisesti, ja joka koskee harjoittelua 

yksityisessä tai julkisessa yrityksessä 

taikka julkisessa tai yksityisessä 

ammatillista koulutusta järjestävässä 

laitoksessa, jonka jäsenvaltio on 

hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä tai 

hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti; 

hallinnollisen käytännön mukaisesti, ja 

joka koskee harjoittelua yksityisessä tai 

julkisessa yrityksessä taikka julkisessa tai 

yksityisessä ammatillista koulutusta 

järjestävässä laitoksessa, jonka jäsenvaltio 

on hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä 

tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti; 

Tarkistus 32 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, 

että hänen aiempi koulutuksensa, 

tutkintonsa tai ammattikokemuksensa on 

sellainen, että hän voi hyötyä 

työkokemuksesta. 

Poistetaan. 

Perustelu 

On liiallista edellyttää, että harjoittelijan olisi osoitettava, että hänellä on tällainen tutkinto, 

sillä harjoittelun tavoite on nimenomaan hankkia tarvittavaa ammattikokemusta, jolloin se ei 

voi olla harjoittelun ehtona. 

Tarkistus 33 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) hän on tehnyt sen järjestön kanssa, joka 

vastaa asianomaisessa jäsenvaltiossa 

vapaaehtoistyöohjelmasta, johon hän 

osallistuu, sopimuksen, josta ilmenevät 

hänen työtehtävänsä, hänen kyseisiin 

työtehtäviin perehdyttämiseensä liittyvät 

edellytykset, hänen työaikansa, varat, joilla 

katetaan hänen matka-, toimeentulo- ja 

majoituskulunsa sekä taskurahansa koko 

hänen oleskelunsa ajan, sekä tarvittaessa 

koulutus, jota hänelle annetaan 

työtehtäviensä suorittamista varten; 

a) hän on tehnyt sen järjestön kanssa, joka 

vastaa asianomaisessa jäsenvaltiossa 

vapaaehtoistyöohjelmasta tai -hankkeesta, 

johon hän osallistuu, sopimuksen, josta 

ilmenevät vapaaehtoistyöhankkeen nimi, 

tarkoitus sekä aloitus- ja päättymispäivä, 

vapaaehtoistyöntekijän työtehtävät, hänen 

kyseisiin työtehtäviin perehdyttämiseensä 

liittyvät edellytykset, hänen työaikansa, 

varat, joilla katetaan hänen matka-, 

toimeentulo- ja majoituskulunsa sekä 

taskurahansa koko hänen oleskelunsa ajan, 

sekä tarvittaessa koulutus, jota hänelle 

annetaan työtehtäviensä suorittamista 

varten; 
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Tarkistus 34 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) hän toimittaa selvityksen siitä, että 

isäntäperhe vastaa hänestä koko hänen 

oleskelunsa ajan kyseisen jäsenvaltion 

alueella ja erityisesti hänen toimeentulonsa, 

majoituksensa, terveydenhoitonsa sekä 

äitiys- ja tapaturmariskien osalta; 

b) hän toimittaa selvityksen siitä, että 

isäntäperhe vastaa hänestä koko hänen 

oleskelunsa ajan kyseisen jäsenvaltion 

alueella ja erityisesti hänen toimeentulonsa, 

majoituksensa, terveydenhoitonsa ja 

tapaturmariskin osalta; 

Perustelu 

Tuntuu liialliselta edellyttää, että au pairin olisi toimitettava erillinen selvitys siitä, että 

isäntäperhe vastaa äitiyteen liittyvistä kuluista. 

Tarkistus 35 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen 

välillä tehdyn sopimuksen, jossa 

määritellään hänen oikeutensa ja 

velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille 

maksettava taskuraha ja asianmukaiset 

järjestelyt, jotka mahdollistavat kursseilla 

käymisen, sekä osallistuminen 

päivittäisiin töihin perheessä. 

c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen 

välillä tehdyn sopimuksen, jossa 

määritellään hänen oikeutensa ja 

velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille 

maksettava taskuraha ja asianmukaiset 

järjestelyt, jotka koskevat päivittäisiin 

töihin perheessä osallistumiseen 

käytettävää tuntimäärää, ja jossa 

esitetään päivittäinen 

enimmäistuntimäärä, joka voidaan 

käyttää tällaisiin töihin osallistumiseen, 

sekä myönnetään au pairille vähintään 

yksi kokonainen vapaapäivä viikossa ja 

mahdollistetaan kursseilla käyminen. 

Tarkistus 36 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kun lupa ja viisumi on myönnetty, 

vastaanottava yksikkö on rekisteröitävä 
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akkreditointijärjestelmään tulevien 

hakemusmenettelyjen helpottamiseksi. 

Tarkistus 37 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 

opiskelijoille lupa, joka on voimassa 

vähintään vuoden ajan ja uusittava se, jos 6 

ja 10 artiklassa asetetut edellytykset 

täyttyvät edelleen. Jos opiskelujakson on 

suunniteltu kestävän alle vuoden, lupa on 

voimassa opiskelun keston ajan. 

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 

opiskelijoille lupa, joka on voimassa 

vähintään vuoden ajan tai, kun opiskelu 

kestää pidempään kuin vuoden, opiskelun 

koko keston ajan, ja tarvittaessa uusittava 

se, jos 6 ja 10 artiklassa asetetut 

edellytykset täyttyvät edelleen. 

Tarkistus 38 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on myönnettävä vaihto-

oppilaille ja au paireille lupa, joka on 

voimassa enintään vuoden ajan. 

3. Jäsenvaltioiden on myönnettävä vaihto-

oppilaille ja au paireille lupa, joka on 

voimassa oppilasvaihto-ohjelman tai 

isäntäperheen ja au pairin välisen 

sopimuksen koko keston ajan mutta 

kuitenkin enintään vuoden ajan. 

Tarkistus 39 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kolmannen 

maan kansalaisen oleskeluun liittyviä 

lisätietoja, kuten täydellisen luettelon 

jäsenvaltioista, joihin tutkija tai opiskelija 

aikoo mennä, joko paperilla tai 

tallentamalla tiedot asetuksen (EY) N:o 

1030/2002 4 artiklassa ja sen liitteessä 

olevan a kohdan 16 alakohdassa 

tarkoitetussa sähköisessä muodossa. 

Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kolmannen 

maan kansalaisen oleskeluun liittyviä 

lisätietoja, kuten 27 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan mukaisen täydellisen 

luettelon jäsenvaltioista, joihin tutkija tai 

opiskelija on ilmoittanut aikovansa 

mennä, joko paperilla tai tallentamalla 

tiedot asetuksen (EY) N:o 1030/2002 

4 artiklassa ja sen liitteessä olevan 

a kohdan 16 alakohdassa tarkoitetussa 
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sähköisessä muodossa. 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava luettelo jäsenvaltioista, joihin kolmannen maan kansalainen 

aikoo mennä, myöntäessään luvan, joka on voimassa liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien 

unionin ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden ja opiskelijoiden, jotka ovat kolmansien maiden 

kansalaisia, oleskelun koko keston ajan, kuten 27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään. 

Tarkistus 40 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Syyt hakemuksen hylkäämiseen Syyt luvan epäämiseen 

1. Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus 

seuraavissa tapauksissa: 

1. Jäsenvaltioiden on evättävä lupa 

seuraavissa tapauksissa: 

a) edellä 6 artiklassa säädetyt yleiset 

edellytykset ja tapaukseen sovellettavat, 

7 artiklassa ja 10–16 artiklassa säädetyt 

erityisedellytykset eivät täyty; 

a) edellä 6 artiklassa säädetyt yleiset 

edellytykset tai tapaukseen sovellettavat, 

7 artiklassa ja 10–16 artiklassa säädetyt 

erityisedellytykset eivät täyty; 

b) esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin 

keinoin, väärennetty tai niitä on muutettu; 

b) esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin 

keinoin, väärennetty tai niitä on muutettu; 

c) vastaanottava yksikkö tai oppilaitos on 

perustettu ainoastaan maahantulon 

helpottamista varten; 

 

d) vastaanottavalle yksikölle on määrätty 

seuraamuksia kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti työnantajavelvoitteiden 

rikkomisen ja/tai laittoman työnteon 

vuoksi tai se ei täytä kansallisessa 

lainsäädännössä asetettuja 

sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä 

oikeudellisia velvoitteitaan tai se on 

jättänyt konkurssihakemuksen tai on 

muuten maksukyvytön; 

 

e) isäntäperheelle tai, tilanteen mukaan, 

välittäjäorganisaatiolle, joka on 

osallistunut au pairin sijoittamiseen, on 

määrätty seuraamuksia kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti au pair 

-sijoitusten ehtojen ja/tai tavoitteiden 

rikkomisen ja/tai laittoman työnteon 

vuoksi. 

 

2. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen, 2. Jäsenvaltiot voivat evätä luvan 
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jos vastaanottava yksikkö näyttää 

hakemuksen päiväystä välittömästi 

edeltäneiden 12 kuukauden aikana 

tarkoituksellisesti lakkauttaneen 

työpaikat, jotka se yrittää täyttää uudella 

hakemuksella. 

seuraavissa tapauksissa: 

 a) vastaanottavalle yksikölle on määrätty 

seuraamuksia kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti työnantajavelvoitteiden 

rikkomisen ja/tai laittoman työnteon 

vuoksi tai se ei täytä kansallisessa 

lainsäädännössä asetettuja 

sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä 

oikeudellisia velvoitteitaan tai se on 

jättänyt konkurssihakemuksen tai on 

muuten maksukyvytön; 

 b) isäntäperheelle tai, tilanteen mukaan, 

välittäjäorganisaatiolle, joka on 

osallistunut au pairin sijoittamiseen, on 

määrätty seuraamuksia kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti au pair 

-sijoitusten ehtojen ja/tai tavoitteiden 

rikkomisen ja/tai laittoman työnteon 

vuoksi. 

 c) vastaanottava yksikkö tai oppilaitos on 

perustettu ainoastaan maahantulon 

helpottamista varten. 

Tarkistus 41 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Syyt luvan peruuttamiseen tai uusimatta 

jättämiseen 

Syyt luvan peruuttamiseen tai uusimatta 

jättämiseen 

1. Jäsenvaltioiden on peruutettava lupa 

seuraavissa tapauksissa: 

1. Jäsenvaltioiden on peruutettava lupa tai 

jätettävä se uusimatta seuraavissa 

tapauksissa: 

 a) luvan haltija ei enää täytä 6 artiklassa 

säädettyjä yleisiä edellytyksiä eikä häneen 

sovellettavia 7, 10–14 tai 16 artiklassa 

säädettyjä erityisedellytyksiä; 

a) lupa ja esitetyt asiakirjat on hankittu 

vilpillisin keinoin, väärennetty tai niitä on 

muutettu; 

b) lupa ja esitetyt asiakirjat on hankittu 

vilpillisin keinoin, väärennetty tai niitä on 

muutettu; 
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b) kolmannen maan kansalainen on 

maassa muuta tarkoitusta varten kuin 

sitä, minkä perusteella hänelle on 

myönnetty lupa oleskeluun; 

 

c) vastaanottava yksikkö on perustettu 

ainoastaan maahantulon helpottamista 

varten; 

 

 2. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa luvan tai 

jättää sen uusimatta seuraavissa 

tapauksissa: 

d) vastaanottava yksikkö ei täytä 

kansallisessa lainsäädännössä asetettuja 

sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä 

oikeudellisia velvoitteitaan tai se on 

jättänyt konkurssihakemuksen tai on 

muuten maksukyvytön; 

a) vastaanottava yksikkö ei täytä 

kansallisessa lainsäädännössä asetettuja 

sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä 

oikeudellisia velvoitteitaan tai se on 

jättänyt konkurssihakemuksen tai on 

muuten maksukyvytön. Jos näin tapahtuu 

opiskelun ollessa kesken, opiskelijalle on 

annettava kohtuullisesti aikaa löytää 

vastaava opinto-ohjelma, jotta hän voi 

saattaa opiskelunsa päätökseen; 

e) isäntäperheelle tai, tilanteen mukaan, 

välittäjäorganisaatiolle, joka on 

osallistunut au pairin sijoittamiseen, on 

määrätty seuraamuksia kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti au pair 

-sijoitusten ehtojen ja/tai tavoitteiden 

rikkomisen ja/tai laittoman työnteon 

vuoksi; 

b) vastaanottavalle yksikölle on määrätty 

seuraamuksia kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti työnantajavelvoitteiden 

rikkomisen ja/tai laittoman työnteon vuoksi 

tai se ei täytä kansallisessa 

lainsäädännössä asetettuja 

sosiaaliturvaan ja/tai verotukseen liittyviä 

oikeudellisia velvoitteitaan tai se on 

jättänyt konkurssihakemuksen tai on 

muuten maksukyvytön; 

 c) vastaanottava yksikkö on perustettu 

ainoastaan maahantulon helpottamista 

varten; 

 d) isäntäperheelle tai, tilanteen mukaan, 

välittäjäorganisaatiolle, joka on 

osallistunut au pairin sijoittamiseen, on 

määrätty seuraamuksia kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti au pair 

-sijoitusten ehtojen ja/tai tavoitteiden 

rikkomisen ja/tai laittoman työnteon 

vuoksi; 

 e) kolmannen maan kansalainen on 

maassa muuta tarkoitusta varten kuin 

sitä, jonka perusteella hänelle on 

myönnetty lupa oleskeluun; 

f) opiskelija ei noudata 23 artiklassa f) opiskelija ei noudata 23 artiklassa 
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säädettyjä taloudellisen toiminnan 

aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty 

kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 

käytännön mukaisesti hyväksyttävällä 

tavalla. 

säädettyjä taloudellisen toiminnan 

aikarajoja; 

 g) opiskelijan opiskelu ei edisty 

kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 

käytännön mukaisesti hyväksyttävällä 

tavalla. Kyseinen jäsenvaltio voi peruuttaa 

luvan tai jättää sen uusimatta tällä 

perusteella ainoastaan päätöksellä, jossa 

esitetään oppilaitoksen arvioon perustuvat 

erityiset syyt, ja oppilaitosta on kuultava 

opiskelijan edistyksestä, paitsi jos 

oppilaitos ei vastaa lausuntopyyntöön 

kohtuullisen ajan kuluessa; 

2. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa luvan 

yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 

sekä kansanterveyteen perustuvista syistä. 

h) yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 

sekä kansanterveyteen perustuvista syistä. 

Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 

perustuvien syiden on perustuttava 

yksinomaan asianomaisen kolmannen 

maan kansalaisen omaan käytökseen. 

Kansanterveyteen perustuvien syiden on 

perustuttava todellisten riskien 

objektiiviseen analyysiin, eikä niitä saa 

soveltaa syrjivästi kyseisen jäsenvaltion 

kansalaisiin verrattuna. 

 2 a. Kun jäsenvaltio peruuttaa luvan 

jostakin 2 kohdan a, b tai c alakohdassa 

tarkoitetusta syystä, kolmannen maan 

kansalaisella on oikeus jäädä mainitun 

jäsenvaltion alueelle, jos hän löytää toisen 

vastaanottavan yksikön tai isäntäperheen 

saadakseen opiskelunsa tai 

tutkimustyönsä päätökseen tai sellaista 

muuta tarkoitusta varten, jonka 

perusteella lupa on myönnetty. 

Tarkistus 42 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

20 artikla Poistetaan. 

Syyt luvan uusimatta jättämiseen  
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1. Jäsenvaltiot voivat jättää luvan 

uusimatta seuraavissa tapauksissa: 

 

a) lupa ja esitetyt asiakirjat on hankittu 

vilpillisin keinoin, väärennetty tai niitä on 

muutettu; 

 

b) luvan haltija ei enää täytä 6 artiklassa 

säädettyjä maahantulon ja oleskelun 

yleisiä edellytyksiä eikä häneen 

sovellettavia 7, 9 ja 10 artiklassa 

säädettyjä erityisiä edellytyksiä; 

 

c) opiskelija ei noudata 23 artiklassa 

säädettyjä taloudellisen toiminnan 

aikarajoja tai hänen opiskelunsa ei edisty 

kansallisen lainsäädännön tai 

hallinnollisen käytännön mukaisesti 

hyväksyttävällä tavalla. 

 

2. Jäsenvaltiot voivat jättää luvan 

uusimatta yleiseen järjestykseen, yleiseen 

turvallisuuteen tai kansanterveyteen 

perustuvista syistä. 

 

Tarkistus 43 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa säädetään, tutkijoilla, jotka 

ovat kolmansien maiden kansalaisia, on 

oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 

vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 

kanssa sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa 

(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 

sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-

etuuksien, osalta. 

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan a ja 

b alakohdassa säädetään, tutkijoilla ja 

opiskelijoilla, jotka ovat kolmansien 

maiden kansalaisia, on oikeus 

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 

jäsenvaltion kansalaisten kanssa 

sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa 

(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 

yleissivistävän ja ammatillisen 

koulutuksen ja sosiaaliturvan alojen, kuten 

perhe-etuuksien, osalta. 

Perustelu 

Yhdistelmälupadirektiiviin sovellettava poikkeus olisi ulotettava koskemaan opiskelijoita, ja sen 

piiriin olisi sisällytettävä myös yleissivistävä ja ammatillinen koulutus. 
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Tarkistus 44 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Vaihto-oppilailla, 

vapaaehtoistyöntekijöillä, palkattomilla 

harjoittelijoilla ja au paireilla on, siitä 

riippumatta, sallitaanko heidän tehdä työtä 

unionin lainsäädännön tai kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti, oikeus 

yhdenvertaiseen kohteluun yleisesti tarjolla 

olevien tavaroiden ja palvelujen 

saatavuuden ja tarjonnan osalta. 

2. Opiskelijoilla, vaihto-oppilailla, 

vapaaehtoistyöntekijöillä, palkattomilla 

harjoittelijoilla ja au paireilla on, siitä 

riippumatta, sallitaanko heidän tehdä työtä 

unionin lainsäädännön tai kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti, oikeus 

yhdenvertaiseen kohteluun yleisesti tarjolla 

olevien tavaroiden ja palvelujen 

saatavuuden ja tarjonnan osalta. 

Tarkistus 45 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvilla kolmansien maiden 

kansalaisilla, joille on myönnetty 

maahantulo- ja oleskelulupa jonkin 

jäsenvaltion alueelle pitkäaikaisen 

viisumin perusteella, on oikeus 

yhdenvertaiseen kohteluun 

vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 

kanssa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen oikeuksien osalta. 

Perustelu 

Yhdistelmälupadirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei erikseen mainita sellaisia 

kolmansien maiden kansalaisia (esimerkiksi opiskelijoita), jotka tulevat EU:hun viisumin 

turvin. Tämä aukko voi johtaa siihen, että opiskelijoita syrjitään muihin ryhmiin verrattuna. 

Aukon poistamiseksi 21 artiklan mukaiset oikeudet olisi erikseen ulotettava koskemaan 

mainittua ryhmää. 

Tarkistus 46 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Opiskelijoille on annettava opiskeluun 1. Opiskelijoille on annettava opiskeluun 



 

 PE529.534/ 24 

 FI 

käyttämänsä ajan ulkopuolella oikeus 

toimia palkattuina työntekijöinä ja heille 

voidaan antaa oikeus harjoittaa 

taloudellista toimintaa itsenäisinä 

ammatinharjoittajina asianomaiseen 

toimintaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

sovellettavia sääntöjä ja edellytyksiä 

noudattaen. Vastaanottavan jäsenvaltion 

työmarkkinoilla vallitseva tilanne voidaan 

ottaa huomioon. 

käyttämänsä ajan ulkopuolella oikeus 

toimia palkattuina työntekijöinä ja heille 

voidaan antaa oikeus harjoittaa 

taloudellista toimintaa itsenäisinä 

ammatinharjoittajina asianomaiseen 

toimintaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

sovellettavia sääntöjä ja edellytyksiä 

noudattaen. Vastaanottavan jäsenvaltion 

työmarkkinoilla vallitseva tilanne voidaan 

ottaa huomioon, mutta sitä ei oteta 

huomioon järjestelmällisesti, sillä tämä 

saattaisi johtaa opiskelijoiden 

sulkemiseen työmarkkinoiden 

ulkopuolelle. 

Tarkistus 47 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa 

jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien 

maiden kansalaisilla on oikeus jäädä 

jäsenvaltion alueelle 12 kuukaudeksi 

etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 

6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa 

säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät. 

Kolmansien maiden kansalaisia voidaan 

aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja 

viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi 

kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, 

että he etsivät edelleen työtä tai ovat 

perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden 

kuluttua kolmansien maiden kansalaisia 

voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, 

että heillä on todelliset mahdollisuudet 

työllistyä tai käynnistää yritystoiminta. 

1. Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa 

jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien 

maiden kansalaisilla on oikeus jäädä 

jäsenvaltion alueelle 18 kuukaudeksi 

etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 

6 artiklan a alakohdassa ja c–

f alakohdassa säädetyt edellytykset 

edelleen täyttyvät. Kolmansien maiden 

kansalaisia voidaan aikaisintaan kuuden 

kuukauden kuluttua ja viimeistään ennen 

kuin on kulunut yhdeksän kuukautta 

pyytää esittämään todisteet siitä, että he 

etsivät edelleen työtä tai ovat perustamassa 

yritystä. Yhdeksän kuukauden kuluttua 

kolmansien maiden kansalaisia voidaan 

lisäksi pyytää esittämään todisteet, että 

heillä on todelliset mahdollisuudet 

työllistyä tai käynnistää yritystoiminta. 

 2. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 

1 kohtaa sovellettaessa kansallisen 

lainsäädäntönsä mukaisesti myönnettävä 

lupa asianomaiselle kolmannen maan 

kansalaiselle ja soveltuvin osin hänen 

perheenjäsenilleen, jos 6 artiklan 

a alakohdassa ja c–f alakohdassa säädetyt 

edellytykset täyttyvät. 



 

 PE529.534/ 25 

 FI 

Tarkistus 48 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tutkijoiden perheenjäsenet Tutkijoiden ja opiskelijoiden 

perheenjäsenet 

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja 

8 artiklassa säädetään, perheenyhdistämistä 

ei saa tehdä riippuvaiseksi siitä, että 

tutkimusta varten myönnettyä oleskelua 

koskevan luvan haltijalla pitäisi olla 

perustellut mahdollisuudet saada pysyvä 

oleskeluoikeus, eikä siitä, että tietty 

oleskelun vähimmäisaika pitäisi olla 

ylittynyt. 

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja 

8 artiklassa säädetään, perheenyhdistämistä 

ei saa tehdä riippuvaiseksi siitä, että 

tutkimusta tai opiskelua varten myönnettyä 

oleskelua koskevan luvan haltijalla pitäisi 

olla perustellut mahdollisuudet saada 

pysyvä oleskeluoikeus, eikä siitä, että tietty 

oleskelun vähimmäisaika pitäisi olla 

ylittynyt. 

2. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 4 artiklan 1 kohdan 

viimeisessä alakohdassa ja 7 artiklan 

2 kohdassa säädetään, kyseisissä 

säännöksissä tarkoitettuja 

kotoutumisedellytyksiä ja 

kotouttamistoimenpiteitä voidaan soveltaa 

vasta sen jälkeen, kun asianomaisille 

henkilöille on myönnetty oikeus 

perheenyhdistämiseen. 

2. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 4 artiklan 1 kohdan 

viimeisessä alakohdassa ja 7 artiklan 

2 kohdassa säädetään, kyseisissä 

säännöksissä tarkoitettuja 

kotoutumisedellytyksiä ja 

kotouttamistoimenpiteitä voidaan soveltaa 

vasta sen jälkeen, kun asianomaisille 

henkilöille on myönnetty oikeus 

perheenyhdistämiseen. 

3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 5 artiklan 4 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 

perheenjäsenten luvat on myönnettävä 

perheenyhdistämisen edellytysten 

täyttyessä 90 päivän kuluessa hakemuksen 

jättämispäivästä ja 60 päivän kuluessa 

liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin 

ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden, 

jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 

perheenjäseniä koskevan alkuperäisen 

hakemuksen päiväyksestä. 

3. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 5 artiklan 4 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 

perheenjäsenten luvat on myönnettävä 

perheenyhdistämisen edellytysten 

täyttyessä 90 päivän kuluessa hakemuksen 

jättämispäivästä ja 60 päivän kuluessa 

liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien unionin 

ohjelmien piiriin kuuluvien tutkijoiden ja 

opiskelijoiden, jotka ovat kolmansien 

maiden kansalaisia, perheenjäseniä 

koskevan alkuperäisen hakemuksen 

päiväyksestä. 

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa 

säädetään, perheenjäsenten lupien 

voimassaoloajan on oltava saman kuin 

tutkijalle myönnetyssä luvassa edellyttäen, 

että tämä on mahdollista heidän 

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa 

säädetään, perheenjäsenten lupien 

voimassaoloajan on oltava saman kuin 

tutkijalle tai opiskelijalle myönnetyssä 

luvassa edellyttäen, että tämä on 
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matkustusasiakirjojensa 

voimassaoloaikojen perusteella. 

mahdollista heidän matkustusasiakirjojensa 

voimassaoloaikojen perusteella. 

5. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 14 artiklan 2 kohdan toisessa 

virkkeessä säädetään, jäsenvaltiot eivät saa 

soveltaa työmarkkinoille pääsyyn 

aikarajaa. 

5. Poiketen siitä, mitä direktiivin 

2003/86/EY 14 artiklan 2 kohdan toisessa 

virkkeessä säädetään, jäsenvaltiot eivät saa 

soveltaa työmarkkinoille pääsyyn 

aikarajaa. 

Perustelu 

Perheenyhdistämistä koskevat säännökset olisi ulotettava koskemaan tutkijoiden lisäksi myös 

opiskelijoita. 

Tarkistus 49 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tutkijoiden, opiskelijoiden ja palkallisten 

harjoittelijoiden oikeus liikkuvuuteen 

jäsenvaltioiden välillä  

Tutkijoiden, opiskelijoiden, 

vapaaehtoistyöntekijöiden ja 

harjoittelijoiden oikeus liikkuvuuteen 

jäsenvaltioiden välillä 

1. Kolmannen maan kansalaisen, joka on 

päästetty maahan tutkijana tämän 

direktiivin nojalla, on saatava toteuttaa osa 

tutkimuksestaan toisessa jäsenvaltiossa 

tässä artiklassa asetetuin edellytyksin. 

1. Kolmannen maan kansalaisen, joka on 

päästetty maahan tutkijana tämän 

direktiivin nojalla, on saatava toteuttaa osa 

tutkimuksestaan toisessa jäsenvaltiossa 

tässä artiklassa asetetuin edellytyksin. 

Jos tutkija oleskelee enintään kuusi 

kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimus 

voidaan toteuttaa ensimmäisessä 

jäsenvaltiossa tehdyn 

vastaanottosopimuksen perusteella 

edellyttäen, että tutkijalla on riittävät varat 

toisessa jäsenvaltiossa eikä häntä pidetä 

toisessa jäsenvaltiossa uhkana yleiselle 

järjestykselle ja turvallisuudelle tai 

kansanterveydelle. 

Jos tutkija oleskelee enintään kuusi 

kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimus 

voidaan toteuttaa ensimmäisessä 

jäsenvaltiossa tehdyn 

vastaanottosopimuksen perusteella 

edellyttäen, että tutkijalla on riittävät varat 

toisessa jäsenvaltiossa eikä hän ole 

toisessa jäsenvaltiossa uhka yleiselle 

järjestykselle ja turvallisuudelle tai 

kansanterveydelle. 

Jos tutkija oleskelee toisessa jäsenvaltiossa 

yli kuusi kuukautta, jäsenvaltiot voivat 

vaatia uutta vastaanottosopimusta 

tutkimuksen toteuttamiseksi kyseisessä 

jäsenvaltiossa. Jos jäsenvaltiot edellyttävät 

lupaa liikkuvuuden harjoittamiseen, 

tällainen lupa on myönnettävä 30 artiklassa 

määritettyjen menettelyllisten takeiden 

mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia 

Jos tutkija oleskelee toisessa jäsenvaltiossa 

yli kuusi kuukautta, jäsenvaltiot voivat 

vaatia uutta vastaanottosopimusta 

tutkimuksen toteuttamiseksi kyseisessä 

jäsenvaltiossa. Jos jäsenvaltiot edellyttävät 

lupaa liikkuvuuden harjoittamiseen, 

tällainen lupa on myönnettävä 29 artiklassa 

määritettyjen menettelyllisten takeiden 

mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia 
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tutkijaa poistumaan 

alueeltaan lupahakemusten tekemistä 

varten. 

tutkijaa poistumaan 

alueeltaan lupahakemusten tekemistä 

varten. 

2. Kolmannen maan kansalaisen, joka on 

päästetty maahan tämän direktiivin nojalla 

opiskelijana tai palkallisena harjoittelijana, 

on annettava suorittaa osa 

opiskelustaan/harjoittelustaan toisessa 

jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen 

kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden 

kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän 

on ennen siirtymistään toiseen 

jäsenvaltioon toimittanut toisen 

jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 

seuraavat: 

2. Kolmannen maan kansalaisen, joka on 

päästetty maahan tämän direktiivin nojalla 

opiskelijana, vapaaehtoistyöntekijänä tai 

harjoittelijana, on annettava suorittaa osa 

opiskelustaan, harjoittelustaan tai 

vapaaehtoistyöstään toisessa 

jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen 

kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden 

kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän 

on ennen siirtymistään toiseen 

jäsenvaltioon toimittanut toisen 

jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 

seuraavat: 

a) voimassaoleva matkustusasiakirja; a) voimassaoleva matkustusasiakirja; 

b) osoitus sairausvakuutuksesta kaikkien 

asianomaisen jäsenvaltion kansalaisten 

osalta yleensä vakuutettujen riskien 

varalta; 

b) osoitus sairausvakuutuksesta kaikkien 

asianomaisen jäsenvaltion kansalaisten 

osalta yleensä vakuutettujen riskien 

varalta; 

c) todiste, että hänet on hyväksytty korkea-

asteen oppilaitokseen tai harjoittelijoita 

vastaanottavaan yksikköön; 

c) todiste, että hänet on hyväksytty korkea-

asteen oppilaitokseen tai harjoittelijoita tai 

vapaaehtoistyöntekijöitä vastaanottavaan 

yksikköön; 

d) todisteet, että hänellä on riittävät varat 

koko oleskeluajalleen toimeentuloaan, 

opintojaan ja paluumatkaansa varten. 

d) todisteet, että hänellä on riittävät varat 

koko oleskeluajalleen toimeentuloaan, 

opintojaan ja paluumatkaansa varten. 

3. Toisen jäsenvaltion viranomaisten on 

ilmoitettava ensimmäisen jäsenvaltion 

viranomaisille päätöksistään, jotka 

koskevat opiskelijoiden ja harjoittelijoiden 

liikkuvuutta ensimmäisestä jäsenvaltiosta 

toiseen. Jäljempänä 32 artiklassa säädettyjä 

yhteistyömenettelyjä on sovellettava. 

3. Toisen jäsenvaltion viranomaisten on 

ilmoitettava ensimmäisen jäsenvaltion 

viranomaisille päätöksistään, jotka 

koskevat opiskelijoiden, 

vapaaehtoistyöntekijöiden ja 

harjoittelijoiden liikkuvuutta 

ensimmäisestä jäsenvaltiosta toiseen. 

Jäljempänä 32 artiklassa säädettyjä 

yhteistyömenettelyjä on sovellettava. 

4. Opiskelijana maahan päästetyn 

kolmannen maan kansalaisen siirtymiset 

toiseen jäsenvaltioon yli kuudeksi 

kuukaudeksi voidaan myöntää samoin 

ehdoin, joita sovelletaan liikkuvuuteen 

pidemmäksi kuin kolmen kuukauden 

jaksoksi mutta enintään kuuden kuukauden 

jaksoksi. Jos jäsenvaltiot edellyttävät, että 

lupaan harjoittaa liikkuvuutta pidempään 

kuin kuuden kuukauden jakson ajan 

4. Opiskelijana maahan päästetyn 

kolmannen maan kansalaisen siirtymiset 

toiseen jäsenvaltioon yli kuudeksi 

kuukaudeksi voidaan myöntää samoin 

ehdoin, joita sovelletaan liikkuvuuteen 

pidemmäksi kuin kolmen kuukauden 

jaksoksi mutta enintään kuuden kuukauden 

jaksoksi. Jos jäsenvaltiot edellyttävät, että 

lupaan harjoittaa liikkuvuutta pidempään 

kuin kuuden kuukauden jakson ajan 
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tarvitaan uusi hakemus, tällaiset luvat on 

myönnettävä 29 artiklan mukaisesti. 

tarvitaan uusi hakemus, tällaiset luvat on 

myönnettävä 29 artiklan mukaisesti. 

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia opiskelijaa 

poistumaan alueeltaan jäsenvaltioiden 

välistä liikkuvuutta koskevan hakemuksen 

tekemistä varten. 

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia opiskelijaa, 

vapaaehtoistyöntekijää tai harjoittelijaa 

poistumaan alueeltaan jäsenvaltioiden 

välistä liikkuvuutta koskevan hakemuksen 

tekemistä varten. 

Tarkistus 50 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien 

unionin ohjelmien piiriin kuuluvien 

tutkijoiden ja opiskelijoiden oikeudet 

Liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien 

unionin ohjelmien piiriin kuuluvien 

tutkijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden, 

palkattomien ja palkallisten 

harjoittelijoiden ja opiskelijoiden oikeudet  

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 

tutkijoina tai opiskelijoina tämän 

direktiivin nojalla maahan päästetyille 

kolmansien maiden kansalaisille, jotka 

kuuluvat liikkuvuustoimenpiteitä 

sisältävien unionin ohjelmien piiriin, lupa, 

joka on voimassa koko sen ajan, jonka 

heidän oleskelunsa jäsenvaltioissa kestää, 

jos 

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 

tutkijoina, vapaaehtoistyöntekijöinä, 

palkattomina tai palkallisina 

harjoittelijoina tai opiskelijoina tämän 

direktiivin nojalla maahan päästetyille 

kolmansien maiden kansalaisille, jotka 

kuuluvat liikkuvuustoimenpiteitä 

sisältävien unionin ohjelmien piiriin, lupa, 

joka on voimassa koko sen ajan, jonka 

heidän oleskelunsa jäsenvaltioissa kestää, 

jos 

a) täydellinen luettelo jäsenvaltioista, 

joihin tutkija tai opiskelija aikoo mennä, on 

tiedossa ennen tuloa ensimmäiseen 

jäsenvaltioon; 

a) täydellinen luettelo jäsenvaltioista, 

joihin tutkija, vapaaehtoistyöntekijä, 

palkaton tai palkallinen harjoittelija tai 

opiskelija on ilmoittanut aikovansa 

mennä, on tiedossa ennen tuloa 

ensimmäiseen jäsenvaltioon; 

b) opiskelijoiden tapauksessa hakija voi 

esittää todisteet siitä, että hänet on 

hyväksytty korkea-asteen oppilaitokseen 

osallistumaan opinto-ohjelmaan. 

b) opiskelijoiden tapauksessa hakija voi 

esittää todisteet siitä, että hänet on 

hyväksytty oppilaitokseen osallistumaan 

opinto-ohjelmaan; 

 b a) vapaaehtoistyöntekijöiden 

tapauksessa hakija voi esittää todisteet 

siitä, että hänet on hyväksytty 

vapaaehtoistoiminnan järjestäjään tai 

ohjelmaan, kuten eurooppalaiseen 

vapaaehtoistyöhön, osallistumaan 
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vapaaehtoistoimintaan; 

 b b) harjoittelijoiden tapauksessa hakija 

voi esittää todisteet siitä, että hänet on 

hyväksytty vastaanottavaan yksikköön. 

2. Ensimmäisen jäsenvaltion, jossa tutkija 

tai opiskelija oleskelee, on myönnettävä 

lupa. 

2. Ensimmäisen jäsenvaltion, jossa tutkija, 

vapaaehtoistyöntekijä, palkaton tai 

palkallinen harjoittelija tai opiskelija 

oleskelee, on myönnettävä lupa. 

3. Jos täydellistä luetteloa jäsenvaltioista ei 

ole tiedossa ennen ensimmäiseen 

jäsenvaltioon tuloa, 

3. Jos täydellistä luetteloa jäsenvaltioista ei 

ole tiedossa ennen ensimmäiseen 

jäsenvaltioon tuloa, 

a) tutkijoihin sovelletaan 26 artiklassa 

säädettyjä edellytyksiä oleskelulle toisessa 

jäsenvaltiossa enintään kuuden kuukauden 

jaksojen ajan; 

a) tutkijoihin sovelletaan 26 artiklassa 

säädettyjä edellytyksiä oleskelulle toisessa 

jäsenvaltiossa enintään kuuden kuukauden 

jaksojen ajan; 

b) opiskelijoihin sovelletaan 26 artiklassa 

säädettyjä edellytyksiä oleskelulle toisessa 

jäsenvaltiossa kolmesta kuuteen kuukautta 

kestävien jaksojen ajan. 

b) opiskelijoihin, palkattomiin tai 

palkallisiin harjoittelijoihin ja 

vapaaehtoistyöntekijöihin sovelletaan 

26 artiklassa säädettyjä edellytyksiä 

oleskelulle toisessa jäsenvaltiossa kolmesta 

kuuteen kuukautta kestävien jaksojen ajan. 

Tarkistus 51 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kun tutkija muuttaa toiseen 

jäsenvaltioon 26 ja 27 artiklan mukaisesti 

ja kun perhe on muodostettu jo 

ensimmäisessä jäsenvaltiossa, 

perheenjäsenet saavat siirtyä hänen 

mukanaan toiseen jäsenvaltioon tai seurata 

häntä sinne. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 



 

 PE529.534/ 30 

 FI 

Tarkistus 52 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vakaat ja säännölliset varat, jotka 

riittävät hänen itsensä ja hänen 

perheenjäsentensä elättämiseen 

tarvitsematta turvautua kyseisen 

jäsenvaltion sosiaaliavustuksiin. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Tarkistus 53 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on tehtävä päätös 

täydellisestä lupahakemuksesta ja 

annettava päätös hakijalle kirjallisesti 

tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion 

kansallisessa lainsäädännössä 

vahvistettujen tiedoksiantomenettelyjen 

mukaisesti mahdollisimman pian ja 

viimeistään 60 päivän kuluttua 

hakemuksen jättämisestä tai, jos on kyse 

liikkuvuustoimenpiteitä sisältävien 

unionin ohjelmien piiriin kuuluvista 

tutkijoista ja opiskelijoista, jotka ovat 

kolmansien maiden kansalaisia, 30 päivän 

kuluttua. 

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on tehtävä päätös 

täydellisestä lupahakemuksesta ja 

annettava päätös hakijalle kirjallisesti 

tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion 

kansallisessa lainsäädännössä 

vahvistettujen tiedoksiantomenettelyjen 

mukaisesti mahdollisimman pian ja 

viimeistään 30 päivän kuluttua 

hakemuksen jättämisestä. Jos kansallisessa 

lainsäädännössä säädetään 

mahdollisuudesta muutoksenhakuun 

hallintoviranomaisessa, jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 

päätös muutoksenhausta viimeistään 

30 päivän kuluttua 

muutoksenhakupäivästä. 

Tarkistus 54 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos hakemuksen tueksi esitetyt tiedot 2. Jos hakemuksen tueksi esitetyt tiedot 
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ovat puutteelliset, toimivaltaisten 

viranomaisten on ilmoitettava hakijalle, 

mitä lisätietoja ne tarvitsevat, ja annettava 

hakemuksen täydentämiselle kohtuullinen 

määräaika. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 

määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes 

viranomaiset ovat saaneet vaaditut 

lisätiedot tai asiakirjat. 

ovat puutteelliset, toimivaltaisten 

viranomaisten on ilmoitettava hakijalle, 

mitä lisätietoja ne tarvitsevat, ja 

hakemuksen rekisteröidessään annettava 

hakemuksen täydentämiselle kohtuullinen 

määräaika. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 

määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes 

viranomaiset ovat saaneet vaaditut 

lisätiedot tai asiakirjat. 

Tarkistus 55 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Päätös lupahakemuksen hylkäämisestä 

on annettava asianomaiselle kolmannen 

maan kansalaiselle tiedoksi kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti määrättyjen 

tiedoksiantomenettelyjen mukaisesti. 

Tiedoksiannon yhteydessä hakijalle on 

kerrottava mahdollisuuksista 

muutoksenhakuun ja 

ilmoitettava kansallinen tuomioistuin tai 

viranomainen, jolta muutosta voi hakea, 

sekä muutoksenhakua koskeva määräaika. 

3. Päätös luvan epäämisestä on annettava 

asianomaiselle kolmannen maan 

kansalaiselle tiedoksi kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti määrättyjen 

tiedoksiantomenettelyjen mukaisesti. 

Tiedoksiannon yhteydessä hakijalle on 

kerrottava mahdollisuuksista 

muutoksenhakuun ja 

ilmoitettava kansallinen tuomioistuin tai 

viranomainen, jolta muutosta voi hakea, 

sekä muutoksenhakua koskeva määräaika 

ja annettava kaikki asiaa koskevat 

käytännön tiedot, jotka helpottavat 

hakijan oikeuksien käyttämistä. 

Perustelu 

Tekninen tarkistus, jolla teksti yhdenmukaistetaan IV luvun otsikon sekä muiden välineiden, 

kuten yrityksen sisäisiä siirtoja koskevan direktiivin ja kausityöntekijöitä koskevan direktiivin, 

kanssa. 

Tarkistus 56 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos hakemus hylätään tai tämän 

direktiivin mukaisesti myönnetty lupa 

peruutetaan, asianomaisella on oltava 

oikeus hakea päätökseen muutosta 

kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta 

4. Jos lupa evätään tai tämän direktiivin 

mukaisesti myönnetty lupa peruutetaan, 

asianomaisella on oltava oikeus hakea 

päätökseen muutosta kyseisen jäsenvaltion 

toimivaltaisilta viranomaisilta. 
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viranomaisilta. 

Perustelu 

Tekninen tarkistus, jolla teksti yhdenmukaistetaan IV luvun otsikon sekä muiden välineiden, 

kuten yrityksen sisäisiä siirtoja koskevan direktiivin ja kausityöntekijöitä koskevan direktiivin, 

kanssa. 

Tarkistus 57 

Ehdotus direktiiviksi 

29 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 29 a artikla 

 Opiskelijoille, oppilaille ja tutkijoille 

myönnettäviä oleskelulupia tai viisumeja 

koskeva nopeutettu menettely 

 Maahanpääsyä koskevan nopeutetun 

menettelyn käyttöönotosta voidaan tehdä 

sopimus, jonka mukaan oleskelulupa tai 

viisumi myönnetään asianomaisen 

kolmannen maan kansalaisen nimissä. 

Tämä sopimus tehdään jäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaa 

opiskelijoiden, oppilaiden tai tutkijoiden, 

jotka ovat kolmansien maiden 

kansalaisia, maahantulosta ja oleskelusta, 

ja oppilaitoksen tai sellaisen 

oppilasvaihto-ohjelmasta vastaavan 

järjestön tai tutkimusorganisaation 

välillä, jonka kyseinen jäsenvaltio on 

hyväksynyt kyseiseen tarkoitukseen 

kansallisen lainsäädäntönsä ja 

hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti. 

Perustelu 

Voimassa olevaan opiskelijadirektiiviin jo sisältyvä nopeutettu menettely lisätään direktiiviin ja 

ulotetaan koskemaan myös tutkijoita. 



 

 PE529.534/ 33 

 FI 

Tarkistus 58 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla  

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on asetettava saataville 

tiedot tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten 

maahantulon ja oleskelun edellytyksistä, 

kuten vaadittavien varojen 

kuukausittaisesta vähimmäismäärästä, 

oikeuksista, kaikista hakemusta varten 

tarvittavista asiakirjatodisteista ja 

sovellettavista maksuista. Jäsenvaltioiden 

on asetettava saataville tiedot 8 artiklan 

nojalla hyväksytyistä 

tutkimusorganisaatioista. 

Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 

helposti saatavilla ja ymmärrettävissä 

olevat tiedot tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien kolmansien 

maiden kansalaisten maahantulon ja 

oleskelun edellytyksistä, kuten vaadittavien 

varojen kuukausittaisesta 

vähimmäismäärästä, oikeuksista, kaikista 

hakemusta varten tarvittavista 

asiakirjatodisteista ja sovellettavista 

maksuista. Jäsenvaltioiden on asetettava 

saataville tiedot 8 artiklan nojalla 

hyväksytyistä tutkimusorganisaatioista. 

Tarkistus 59 

Ehdotus direktiiviksi 

31 artikla  

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoita 

suorittamaan maksuja tämän direktiivin 

mukaisesti tapahtuvasta hakemusten 

käsittelystä. Maksujen suuruus ei saa 

vaarantaa direktiivin tavoitteiden 

saavuttamista.  

Jäsenvaltiot voivat vaatia maksujen 

suorittamista tämän direktiivin mukaisesti 

tapahtuvasta hakemusten käsittelystä. 

Maksut eivät saa olla suuruudeltaan 

liiallisia tai kohtuuttomia niin, että se 

estäisi direktiivin tavoitteiden 

saavuttamisen. Kun kolmannen maan 

kansalainen suorittaa nämä maksut, 

hänellä on oltava oikeus saada korvaus 

maksuista vastaanottavalta yksiköltä tai 

isäntäperheeltä. 

Tarkistus 60 

Ehdotus direktiiviksi 

32 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on helpotettava 

hakemusmenettelyä siten, että ne antavat 

kolmansien maiden kansalaisten tehdä 
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hakemuksen ja saattaa menettelyn 

päätökseen kaikkien jäsenvaltioiden 

tapauksessa hakijan kannalta 

sopivimman jäsenvaltion suurlähetystössä 

tai konsulaatissa. 

 

 

 

 


