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LYHYET PERUSTELUT 

Ehdotus koskee kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä 

tieteellistä tutkimusta varten 12. lokakuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/71/EY1 

ja kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai 

vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13. joulukuuta 2004 annetun 

neuvoston direktiivin 2004/114/EY2 muuttamista. Sen lisäksi, että nämä kaksi direktiiviä 

yhdistetään yhdeksi tekstiksi, ehdotuksessa halutaan laajentaa direktiivin soveltamisalaa siten, 

että direktiiviä sovellettaisiin uusiin henkilöryhmiin, sekä siten, että asianomaisten 

kolmansien maiden kansalaisten tiettyjä oikeuksia laajennettaisiin. 

 

Komission mukaan ehdotuksen päätarkoituksena on tehdä EU:sta entistä houkuttelevampi 

kohde kolmansien maiden lahjakkaille maahanmuuttajille. Näin ollen ehdotuksessa korvataan 

erilaiset kansalliset maahantuloa ja oleskeluluvan hakemista koskevat säännöt yhteisillä 

säännöillä, jotta voidaan yksinkertaistaa mahdollisia hakijoita ja asianomaisia järjestöjä 

koskevia menettelyjä. Lisäksi korostetaan, että tarvitaan EU:n laajuista välinettä, jolla 

edistettäisiin edellä mainittujen henkilöiden liikkuvuutta EU:n alueella. Uudelleen laaditun 

direktiivin soveltamisalan laajentamisella koskemaan kahta uutta ryhmää – palkalliset 

harjoittelijat ja au pairit – pyritään varmistamaan näiden heikommassa asemassa olevien 

ryhmien suojeleminen hyväksikäytöltä, kuten ehdotuksessa todetaan. 

 

Ehdotuksen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu ”opiskelijoiden ja tutkijoiden potentiaalin 

parempi hyödyntäminen” siten, että heidän on helpompi työskennellä Euroopan unionissa 

valmistumisensa tai tutkimuksensa loppuun saattamisen jälkeen. Jos ehdotus hyväksytään 

alkuperäisessä muodossaan, se parantaa opiskelijoiden oikeutta työskennellä osa-aikaisesti 

lisäämällä sallittujen viikkotyötuntien määrää 10:stä 20:een, antaa tutkijoiden perheenjäsenille 

oikeuden hakea työtä ja antaa opiskelijoille ja tutkijoille, jotka ovat saattaneet opintonsa tai 

tutkimustyönsä loppuun, mahdollisuuden jäädä alueelle kartoittamaan työmahdollisuuksia 

12 kuukauden ajaksi. Ehdotukseen sisältyy myös säännös, jolla helpotetaan opiskelijoiden ja 

tutkijoiden liikkuvuutta EU:n sisällä. Erityisesti tämä koskee Erasmus Mundus- tai Marie 

Curie -ohjelmaan osallistuvia. 

 

Ehdotuksessa uutta on myös se, että se muuttaa sitoviksi joitain sellaisia maahantuloa ja 

oleskelua koskevia keskeisiä määräyksiä, jotka tähän saakka eivät ole olleet sitovia. 

Ehdotuksen mukaan hakijalle, joka täyttää kaikki yhteen jäsenvaltioon pääsylle asetetut 

edellytykset, on myönnettävä pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa. 

                                                 
1 Neuvoston direktiivi 2005/71/EY, annettu 12 päivänä lokakuuta 2005, kolmansien maiden kansalaisten 

erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten (EUVL L 289, 3.11.2005, s. 15). 
2 Neuvoston direktiivi 2004/114/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten 

opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn 

edellytyksistä (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12). 
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TARKISTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- 

ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

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 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. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 

mahdollisuudesta valittaa toimivaltaiseen 

kansalliseen tuomioistuimeen epäsuorasta 

maahantulon epäämisestä sellaisessa 

tapauksessa, jossa kansalliset 

viranomaiset eivät ole käsitelleet 

hakemusta yllämainittujen aikarajojen 

kuluessa. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) jotka asianomaisen jäsenvaltion 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti on 

määritelty itsenäisiksi 

ammatinharjoittajiksi; 

e) jotka asianomaisen jäsenvaltion 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti on 

määritelty vapaiden ammattien 

harjoittajiksi tai itsenäisiksi 

ammatinharjoittajiksi; 
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