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KORT BEGRUNDELSE 

Forslaget drejer sig om ændring af direktiv 2005/71/EF om en særlig indrejseprocedure for 

tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning1 og direktiv 2004/114/EF om 

betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, 

elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste2. Foruden at samle de to 

direktiver i én enkelt generel tekst tager forslaget også sigte på at udvide anvendelsesområdet, 

hvad angår de kategorier af personer, der er omfattet, og på at udvide visse af de rettigheder, 

som de pågældende statsborgere fra tredjelande nyder godt af. 

 

Hovedformålet med forslaget er ifølge Kommissionen at forbedre EU's evne til at tiltrække 

højtuddannede migranter fra tredjelande. Det tilstræber derfor at erstatte de forskellige 

nationale bestemmelser vedrørende ansøgninger om indrejse- og opholdstilladelse med fælles 

bestemmelser for at forenkle procedurerne for potentielle ansøgere og involverede 

organisationer, og det imødekommer behovet for et fælles instrument, der gælder i hele EU, 

til at fremme mobiliteten inden for EU for de pågældende personer. Udvidelsen af det 

omarbejdede direktivs anvendelsesområde til at omfatte flere kategorier af personer, såsom 

lønnede praktikanter og au pairer, skal – ifølge forslagets egen ordlyd – sikre disse udsatte 

grupper "en solid beskyttelse mod udnyttelse".   

 

Et af de centrale elementer i forslaget er ´"at sikre en bedre udnyttelse af det potentiale, som 

studerende og forskere (...) udgør" ved at gøre det lettere for dem at arbejde i EU efter at have 

afsluttet deres studier eller forskning. Hvis forslaget vedtages i sin oprindelige form, vil det 

udvide studerendes rettigheder til at arbejde på deltid, idet det samlede antal ugentlige 

arbejdstimer forhøjes fra 10 til 20, give forskeres familiemedlemmer ret til at søge arbejde og 

tillade studerende og forskere, der har afsluttet deres studier eller forskning, at blive på 

området i 12 måneder for at undersøge mulighederne for at få arbejde. Der er også en 

bestemmelse om lettelse af mobiliteten inden for EU for studerende og forskere, især dem der 

deltager i Erasmus Mundus- og Marie Curie-programmerne. 

 

Et andet af forslagets nye væsentlige kendetegn er, at det gør nogle af hovedbestemmelserne 

vedrørende indrejse- og opholdsbetingelser bindende, hvor de ikke allerede er bindende i 

henhold til den eksisterende EU-lovgivning. Forslaget fastsætter, at en ansøger, som opfylder 

alle betingelser for indrejse i en af medlemsstaterne, skal tildeles langtidsvisum eller 

opholdstilladelse. 

                                                 
1 Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for 

tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, 

s. 15). 
2 Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for 

tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet 

erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste (EUT L 375 af 23.12.2004, s. 12). 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) De nationale myndigheder bør 

underrette tredjelandsstatsborgere, som i 

henhold til dette direktiv indgiver en 

ansøgning om indrejsetilladelse til 

medlemsstaterne, når ansøgningen er 

færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, 

hurtigst muligt og inden for 60 dage eller 

hurtigst muligt og inden for 30 dage, hvis 

der er tale om forskere og studerende, som 

deltager i et EU-program, der omfatter 

mobilitetsforanstaltninger, regnet fra 

ansøgningstidspunktet. 

(30) De nationale myndigheder bør 

underrette tredjelandsstatsborgere, som i 

henhold til dette direktiv indgiver en 

ansøgning om indrejsetilladelse til 

medlemsstaterne, når ansøgningen er 

færdigbehandlet. De bør gøre det skriftligt, 

hurtigst muligt og inden for 60 dage eller 

hurtigst muligt og inden for 30 dage, hvis 

der er tale om forskere og studerende, som 

deltager i et EU-program, der omfatter 

mobilitetsforanstaltninger, regnet fra 

ansøgningstidspunktet. Medlemsstaterne 

bør sikre, at der kan indgives klage for en 

kompetent national domstol over indirekte 

nægtelse af indrejsetilladelse, hvis de 

nationale myndigheder ikke reagerer på 

en ansøgning inden for de ovennævnte 

tidsfrister.  

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) der i henhold til den pågældende 

medlemsstats nationale lovgivning 

betragtes som selvstændige 

(e) der i henhold til den pågældende 

medlemsstats nationale lovgivning 

betragtes som udøvere af liberale erhverv 
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erhvervsdrivende eller selvstændige erhvervsdrivende 
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