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Muudatusettepanek 65
Philip Claeys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Ülemkogu tõdes oma 15. ja 16. 
oktoobri 1999. aasta erakorralisel istungil 
Tamperes vajadust ühtlustada kolmandate 
riikide kodanike riiki lubamise ja seal 
elamise tingimusi käsitlevaid siseriiklikke 
õigusakte. Sellega seoses tõdeti ülemkogul 
eriti, et Euroopa Liit peaks tagama 
seaduslikult liikmesriikide territooriumil 
elavate kolmandate riikide kodanike 
õiglase kohtlemise ning et tuleks taotleda 
nendele kodanikele Euroopa Liidu 
kodanikega võrreldavate õiguste ja 
kohustuste andmist tõhusama 
integreerumispoliitika abil. Vastavalt 
sellele palus Euroopa Ülemkogu võtta 
nõukogul komisjoni ettepanekute põhjal 
kiiresti vastu asjakohased õigusaktid. 
Tamperes sõnastatud eesmärkide täitmise 
vajadust kinnitati ka 4.-5. novembri 2004. 
aasta Haagi programmis.

2. Euroopa Ülemkogu tõdes oma 15. ja 16. 
oktoobri 1999. aasta erakorralisel istungil 
Tamperes vajadust ühtlustada kolmandate 
riikide kodanike riiki lubamise ja seal 
elamise tingimusi käsitlevaid siseriiklikke 
õigusakte. Sellega seoses tõdeti ülemkogul 
eriti, et Euroopa Liit peaks tagama 
seaduslikult liikmesriikide territooriumil 
elavate kolmandate riikide kodanike 
õiglase kohtlemise ning et tuleks 
kehtestada nendele kodanikele Euroopa 
Liidu kodanikega võrreldavad kohustused
tõhusama integreerumispoliitika abil. 
Vastavalt sellele palus Euroopa Ülemkogu 
võtta nõukogul komisjoni ettepanekute 
põhjal kiiresti vastu asjakohased 
õigusaktid. Tamperes sõnastatud 
eesmärkide täitmise vajadust kinnitati ka 
4.–5. novembri 2004. aasta Haagi 
programmis.

Or. nl

Muudatusettepanek 66
Philip Claeys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kuna tööturg muutub üha 
üleilmsemaks, peaks EL suurendama oma 
atraktiivsust kolmandatest riikidest pärit 
töötajate silmis. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleks lihtsustada 

välja jäetud
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haldusnõudeid ja parandada asjakohase 
teabe kättesaadavust. Liikmesriikides seni 
kehtivate erinevate eeskirjade 
lihtsustamisele ja ühtlustamisele aitaks 
kaasa, kui sätestatakse ühtne taotlemise 
menetlus, mille tulemusel üheainsa 
haldustoiminguga antakse välja üksainus 
luba, milles on ühendatud elamis- ja 
töötamisluba. Enamus liikmesriike on 
lihtsustamist juba alustanud. Nad on 
kehtestanud tõhusama menetluse nii 
võõrtööjõule kui ka tööandjatele ning 
lihtsustanud elamise ja töötamise 
seaduslikkuse kontrollimist.

Or. nl

Muudatusettepanek 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kuna tööturg muutub üha 
üleilmsemaks, peaks EL suurendama oma 
atraktiivsust kolmandatest riikidest pärit 
töötajate silmis. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleks lihtsustada 
haldusnõudeid ja parandada asjakohase 
teabe kättesaadavust. Liikmesriikides seni 
kehtivate erinevate eeskirjade 
lihtsustamisele ja ühtlustamisele aitaks
kaasa, kui sätestatakse ühtne taotlemise 
menetlus, mille tulemusel üheainsa 
haldustoiminguga antakse välja üksainus 
luba, milles on ühendatud elamis- ja 
töötamisluba. Enamus liikmesriike on 
lihtsustamist juba alustanud. Nad on 
kehtestanud tõhusama menetluse nii 
võõrtööjõule kui ka tööandjatele ning 
lihtsustanud elamise ja töötamise 
seaduslikkuse kontrollimist.

3. Kui liikmesriigis elamise ja töötamise 
loa taotlused esitatakse samaaegselt, 
aitaks liikmesriikides seni kehtivate 
erinevate eeskirjade lihtsustamisele ja 
ühtlustamisele kaasa, kui sätestatakse ühtne 
taotlemise menetlus, mille tulemusel 
üheainsa haldustoiminguga antakse välja 
üksainus luba, milles on ühendatud elamis-
ja töötamisluba. Enamus liikmesriike on 
lihtsustamist juba alustanud. Nad on 
kehtestanud tõhusama menetluse nii 
võõrtööjõule kui ka tööandjatele ning 
lihtsustanud elamise ja töötamise 
seaduslikkuse kontrollimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise 
tingimused ja kriteeriumid kehtestatakse
riikide õigusaktidega. Need õigusaktid 
arvestavad kohustusega järgida ühenduse 
eelistamise põhimõtet, mis on sõnastatud 
eeskätt 16. aprilli 2003. aasta ja 25. aprilli 
2005. aasta ühinemisaktides.

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise 
tingimused ja kriteeriumid peavad olema 
läbipaistvad, objektiivsed, tõendatavad 
ning kehtestatud riikide õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise 
tingimused ja kriteeriumid kehtestatakse 
riikide õigusaktidega. Need õigusaktid 
arvestavad kohustusega järgida ühenduse 
eelistamise põhimõtet, mis on sõnastatud 
eeskätt 16. aprilli 2003. aasta ja 25. aprilli 
2005. aasta ühinemisaktides.

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise 
tingimused ja kriteeriumid peavad olema 
objektiivsed, tõendatavad ja kehtestatud
riikide õigusaktidega. Need õigusaktid 
arvestavad kohustusega järgida ühenduse 
eelistamise põhimõtet, mis on sõnastatud 
eeskätt 16. aprilli 2003. aasta ja 25. aprilli 
2005. aasta ühinemisaktides.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise 
tingimused ja kriteeriumid kehtestatakse
riikide õigusaktidega. Need õigusaktid 
arvestavad kohustusega järgida ühenduse 
eelistamise põhimõtet, mis on sõnastatud 
eeskätt 16. aprilli 2003. aasta ja 25. aprilli 
2005. aasta ühinemisaktides.

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise 
tingimused ja kriteeriumid peavad olema 
objektiivsed, tõendatavad ja kehtestatud
riikide õigusaktidega. Need õigusaktid 
arvestavad kohustusega järgida ühenduse 
eelistamise põhimõtet, mis on sõnastatud 
eeskätt 16. aprilli 2003. aasta ja 25. aprilli 
2005. aasta ühinemisaktides.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ühtse loa vorm peaks põhinema 
elamisloa ühtlustatud vormil, mis on ette 
nähtud määrusega (EÜ) nr 1030/2002 
(millega kehtestatakse ühtne 
elamisloavorm kolmandate riikide 
kodanike jaoks), ja liikmesriikidel peaks 
olema võimalik sellel esitada teavet 
eelkõige selle kohta, kas isikul on lubatud 
töötada. Liikmesriigid peaksid esitama 
teabe töötamise õiguse kohta mis tahes 
välja antaval elamisloal (mitte ainult 
ühtsel loal), sõltumata loa või 
liikmesriigist elamise õigust tõendava 
dokumendi liigist, mille alusel kolmanda 
riigi kodanik lubatakse liikmesriiki ja 
saab juurdepääsu liikmesriigi tööturule. 
Nimetatud teabe esitamine lubadel 
võimaldab ka paremini ohjata rännet. 

7. Ühtse loa vorm peaks põhinema 
elamisloa ühtlustatud vormil, mis on ette 
nähtud määrusega (EÜ) nr 1030/2002 
(millega kehtestatakse ühtne 
elamisloavorm kolmandate riikide 
kodanike jaoks), ja liikmesriikidel peaks 
olema võimalik sellel esitada täiendavat 
teavet.
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Or. en

Muudatusettepanek 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Käesoleva direktiiviga ei tuleks 
hõlmata kolmandate riikide kodanikke, 
kes on lubatud liikmesriiki hooajatöödele 
mitte kauemaks kui kuueks kuuks mis 
tahes kaheteistkümne kuu pikkuse 
ajavahemiku jooksul, kuna nad viibivad 
riigis ajutiselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 73
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Käesoleva direktiiviga ei tuleks 
hõlmata kolmandate riikide kodanikke, 
kes on lubatud liikmesriiki hooajatöödele 
mitte kauemaks kui kuueks kuuks mis 
tahes kaheteistkümne kuu pikkuse 
ajavahemiku jooksul, kuna nad viibivad 
riigis ajutiselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hooajatööliste kui haavatava tööliste kategooria väljajätmine ühiste õiguste omajate seast ei 
ole vastuvõetav, eriti kui tegemist on selliste otseselt tööga seotud küsimustega nagu töötasu, 
töötingimused ja õigus liituda ametiühinguga. Ei ole selge, millal jõustub eraldi algatus 
hooajatööliste kohta.



PE439.963v01-00 8/30 AM\809956ET.doc

ET

Muudatusettepanek 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. Käesolevat direktiivi tuleks ühiste 
õiguste osas kohaldada ajutise kaitse 
saajate suhtes, kuna neil lubatakse 
liikmesriigis seaduslikult töötada.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Philip Claeys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu
põhiõiguste harta ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga tunnustatud põhimõtteid. 
Ka käesolevat direktiivi tuleb rakendada 
kooskõlas nimetatud dokumentidega.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu 

18. Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu 
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põhiõiguste harta ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga tunnustatud põhimõtteid. 
Ka käesolevat direktiivi tuleb rakendada 
kooskõlas nimetatud dokumentidega. 

põhiõiguste harta ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga tunnustatud põhimõtteid. 
Ka käesolevat direktiivi tuleb rakendada 
kooskõlas nimetatud dokumentidega. 
Nimelt tuleb käesoleva direktiivi 
kohaldamisel arvestada harta artiklites 
12, 14, 15, 21, 31, 34 ja 47 sätestatud 
ühinemis- ja kogunemisvabadusega, 
õigusega haridusele, kutsevabadusega ja 
õigusega teha tööd, 
mittediskrimineerimise põhimõttega, 
heade ja õiglaste töötingimustega, 
õigusega sotsiaalkindlustusele ja 
sotsiaalabile ning õigusega tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga tunnustatud põhimõtteid. 
Ka käesolevat direktiivi tuleb rakendada 
kooskõlas nimetatud dokumentidega. 

18. Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga tunnustatud põhimõtteid. 
Ka käesolevat direktiivi tuleb rakendada 
kooskõlas nimetatud dokumentidega. Eriti 
tuleks tähelepanu pöörata sellele, et 
kindlustada hartaga tagatud ühinemis- ja 
kogunemisvabadus, õigus haridusele, 
kutsevabadus ja õigus teha tööd, 
mittediskrimineerimise põhimõte, head ja 
õiglased töötingimused, õigus 
sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalabile ning 
õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. Käeolevat direktiivi tuleks 
rakendada, ilma et see piiraks ELi 
õigusaktide ja rahvusvaheliste 
õigusvahendite soodsamate sätete 
kohaldamist. Eriti austatakse käesolevas 
direktiivis 18. oktoobri 1961. aasta 
Euroopa sotsiaalhartas ja 24. novembri 
1977. aasta võõrtööliste õigusliku seisundi 
Euroopa konventsioonis sätestatud õigusi 
ja põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. Käeolevat direktiivi tuleks 
rakendada, ilma et see piiraks ELi 
õigusaktide ja rahvusvaheliste 
õigusvahendite soodsamate sätete 
kohaldamist. Eriti austatakse käesolevas 
direktiivis 1961. aasta Euroopa 
sotsiaalhartas ja 1990. aasta võõrtöötajate 
ja nende pereliikmete õiguste kaitse 
rahvusvahelises konventsioonis sätestatud 
õigusi ja põhimõtteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. Liikmesriigid peaksid jõustama 
käesoleva direktiivi, diskrimineerimata 
sealjuures soo, rassi, nahavärvi, rahvuse 
või ühiskondliku päritolu, geneetiliste 
eripärade, keele, usu või veendumuste, 
poliitiliste või muude arvamuste, 
vähemusrahvuse hulka kuulumise, 
varandusliku seisundi, sünni, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, 
eriti vastavalt nõukogu 29. juuni 2000. 
aasta direktiivile 2000/43/EÜ, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte,
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 
päritolust, ning nõukogu 27. novembri 
2000. aasta direktiivile 2000/78/EÜ, 
millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja 
kutsealale pääsemisel.

19. Liikmesriigid peaksid jõustama 
käesoleva direktiivi, diskrimineerimata 
sealjuures soo, rassi, nahavärvi, rahvuse 
või ühiskondliku päritolu, geneetiliste 
eripärade, keele, usu või veendumuste, 
poliitiliste või muude arvamuste, 
vähemusrahvuse hulka kuulumise, 
varandusliku seisundi, sünni, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, 
eriti vastavalt nõukogu 29. juuni 2000. 
aasta direktiivile 2000/43/EÜ, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte,
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 
päritolust, ning nõukogu 27. novembri 
2000. aasta direktiivile 2000/78/EÜ, 
millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja 
kutsealale pääsemisel, samuti vastavalt 
tulevastele õigusaktidele selles 
valdkonnas, sealhulgas, kui see 
kehtestatakse, ettepanekule võtta vastu 
nõukogu direktiiv, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõtet, sõltumata 
isikute usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest (KOM(2008)0426).

Or. en

Muudatusettepanek 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmandatest riikidest pärit töötajate b) kolmandatest riikidest pärit töötajate 
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suhtes, kes elavad seaduslikult 
liikmesriigis. 

suhtes, kes elavad seaduslikult 
liikmesriigis, sõltumata sellest, millised 
olid nende töötajate esialgse sellesse 
liikmesriiki saabumise põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kolmandate riikide kodanike suhtes, 
kes on lubatud liikmesriiki hooajatöödele 
mitte kauemaks kui kuueks kuuks mis 
tahes kaheteistkümne kuu pikkuse 
ajavahemiku jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kolmandate riikide kodanike suhtes, 
kes on taotlenud liikmesriiki lubamist või 
kes on lubatud liikmesriiki selle alusel, et 
nad on füüsilisest isikust ettevõtjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) kolmandatest riikidest pärit pagulaste 
suhtes, kellele on liikmesriik andnud 
õiguse selles liikmesriigis elada ja 
töötada.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kes on lubatud liikmesriiki 
hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks 
kuuks mis tahes kaheteistkümne kuu 
pikkuse ajavahemiku jooksul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 86
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kes on lubatud liikmesriiki 
hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks 
kuuks mis tahes kaheteistkümne kuu 
pikkuse ajavahemiku jooksul;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Hooajatööliste kui haavatava tööliste kategooria väljajätmine ühiste õiguste omajate seast ei 
ole vastuvõetav, eriti kui tegemist on selliste otseselt tööga seotud küsimustega nagu töötasu, 
töötingimused ja õigus liituda ametiühinguga. See väljajätmine ei ole õigustatud, sest 
praeguseks on selge, et komisjon ei avalda lähitulevikus eraldi algatust hooajatööliste kohta.

Muudatusettepanek 87
Hélène Flautre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kes on lubatud liikmesriiki 
hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks 
kuuks mis tahes kaheteistkümne kuu 
pikkuse ajavahemiku jooksul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 88
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kes on taotlenud enda pagulasena 
tunnustamist ning kelle taotluse suhtes ei 
ole veel tehtud lõplikku otsust;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kes viibib liikmesriigis rahvusvahelise 
kaitse taotlejana või ajutise kaitse kavade 
alusel; 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kelle väljasaatmine riigist on peatatud 
faktidele või õigusaktidele tuginedes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 91
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kelle väljasaatmine riigist on peatatud 
faktidele või õigusaktidele tuginedes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Punkt h on ebaselge ja tarbetu. Vastavalt artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatule kohaldatakse 
käesolevat direktiivi niikaua, kuni kolmanda riigi kodanik liikmesriigis seaduslikult elab.
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Muudatusettepanek 92
Philip Claeys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kelle väljasaatmine riigist on peatatud 
faktidele või õigusaktidele tuginedes.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 93
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
käesoleva direktiivi sätteid ei kohaldata 
kolmandate riikide kodanike suhtes: 
a) kes on taotlenud enda pagulasena 
tunnustamist ning kelle taotluse suhtes ei 
ole veel tehtud lõplikku otsust;
b) kes viibivad liikmesriigis 
rahvusvahelise kaitse taotlejana või 
ajutise kaitse kavade alusel;

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid võivad vabalt otsustada, et kaitse- ja tööloa taotlusi ei ole vaja välja jätta.
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Muudatusettepanek 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigis elamise ja töötamise loa 
taotluse esitamiseks on üks menetlus.

1. Kui liikmesriigis elamise ja töötamise 
loa taotlused esitatakse samaaegselt, on
taotluse esitamiseks üks menetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõigil kolmandate riikide kodanikel 
on õigus esitada liikmesriigis elamise ja 
töötamise loa taotlus. Lisaks võivad 
kolmanda riigi kodaniku nimel taotluse 
esitada ka tööandjad või tunnustatud 
vahendajad.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotluse esitaja vastab riigi 
õigusaktides sätestatud tingimustele, 
vaatavad liikmesriigid taotluse läbi ja 
võtavad vastu otsuse ühtse loa andmise, 
muutmise või uuendamise kohta. Ühtse loa 
andmise, muutmise või uuendamise otsus

2. Kui taotluse esitaja vastab riigi 
õigusaktides sätestatud tingimustele, 
vaatavad liikmesriigid taotluse läbi ja 
võtavad vastu otsuse ühtse loa andmise, 
muutmise või uuendamise kohta. Kui 
liikmesriigis elamise ja töötamise 



PE439.963v01-00 18/30 AM\809956ET.doc

ET

esitatakse ühtses haldusdokumendis, mis 
sisaldab nii elamis- kui ka tööluba.

taotlused esitatakse samaaegselt, 
esitatakse ühtse loa andmise, muutmise või 
uuendamise otsus ühtses 
haldusdokumendis, mis sisaldab nii elamis-
kui ka tööluba.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotluse läbivaatamine on erandlike
asjaolude tõttu keeruline, võib esimeses 
lõigus osutatud tähtaega pikendada.

Kui taotluse läbivaatamine on erandlike 
asjaolude tõttu keeruline, võib esimeses 
lõigus osutatud tähtaega pikendada kuni 
kuue kuuni.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotluse läbivaatamine on erandlike 
asjaolude tõttu keeruline, võib esimeses 
lõigus osutatud tähtaega pikendada.

Kui taotluse läbivaatamine on erandlike 
asjaolude tõttu keeruline, võib esimeses 
lõigus osutatud tähtaega pikendada 
avalikult kehtestatud kriteeriumide 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kuigi kolmanda riigi kodanikule jääb alles õigus taotlust esitada, peaks tööandjatel olema 
võimalus töötaja nimel taotlus esitada. 
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Muudatusettepanek 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kolmanda riigi kodanik juba 
liikmesriigis elab, võimaldab liikmesriik 
sellisel kolmanda riigi kodanikul jääda 
seaduslikult oma territooriumile, kuni 
ühtne luba on antud või selle andmisest 
keeldutud ja kõik võimalikud 
õiguskaitsevahendid on ära kasutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave 
on puudulik, teatab määratud ametiasutus 
taotlejale vajadusest esitada täiendavat 
teavet. Lõikes 2 nimetatud tähtaja 
arvestamine peatatakse niikauaks, kui 
ametiasutused on saanud vajaliku 
täiendava teabe. 

4. Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave 
on avalikult kehtestatud kriteeriumide 
kohaselt puudulik, teatab pädev
ametiasutus taotlejale vajadusest esitada 
täiendavat teavet või dokumente. Vajaduse 
korral teavitab pädev asutus taotlejat ka 
sellise teabe või dokumentide hankimise 
võimalustest. Lõikes 2 nimetatud tähtaja 
arvestamine peatatakse niikauaks, kui 
ametiasutused on saanud vajaliku 
täiendava teabe. 

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave 
on puudulik, teatab määratud ametiasutus 
taotlejale vajadusest esitada täiendavat 
teavet. Lõikes 2 nimetatud tähtaja 
arvestamine peatatakse niikauaks, kui 
ametiasutused on saanud vajaliku 
täiendava teabe.

4. Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave 
on avalikult kehtestatud kriteeriumide 
kohaselt puudulik, teatab määratud 
ametiasutus taotlejale kirjalikult vajadusest 
esitada täiendavat teavet. Lõikes 2 
nimetatud tähtaja arvestamine peatatakse 
niikauaks, kui ametiasutused on saanud 
vajaliku täiendava teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave 
on puudulik, teatab määratud ametiasutus 
taotlejale vajadusest esitada täiendavat 
teavet. Lõikes 2 nimetatud tähtaja 
arvestamine peatatakse niikauaks, kui 
ametiasutused on saanud vajaliku 
täiendava teabe.

Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave 
on avalikult kehtestatud kriteeriumide 
kohaselt puudulik, teatab määratud 
ametiasutus taotlejale vajadusest esitada 
täiendavat teavet. Lõikes 2 nimetatud 
tähtaja arvestamine peatatakse niikauaks, 
kui ametiasutused on saanud vajaliku 
täiendava teabe.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid annavad kõigile ühtse 
loa omanikele täiendava dokumendi, kus 
on üksikasjalik teave nende õigustest ja 
kohustustest.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse tagasilükkamise otsuse 
põhjendused esitatakse kirjalikult, 
selgitades vastavalt riigi või ühenduse 
õigusaktidele ühtse loa andmata, muutmata 
või uuendamata jätmist või selle peatamist 
või tühistamist.

1. Taotluse tagasilükkamise otsuse 
põhjendused esitatakse kirjalikult, 
selgitades vastavalt riigi või ühenduse 
õigusaktidele ühtse loa andmata, muutmata 
või uuendamata jätmist või selle peatamist 
või tühistamist. Sellised põhjendused 
peavad olema objektiivsed, tõendatavad ja 
läbipaistvad.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse tagasilükkamise otsuse 
põhjendused esitatakse kirjalikult, 

1. Taotluse tagasilükkamise otsuse 
põhjendused esitatakse kirjalikult, 
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selgitades vastavalt riigi või ühenduse 
õigusaktidele ühtse loa andmata, muutmata 
või uuendamata jätmist või selle peatamist 
või tühistamist.

selgitades vastavalt riigi või liidu
õigusaktide objektiivsetele ja 
tõendatavatele kriteeriumidele ühtse loa 
andmata, muutmata või uuendamata jätmist 
või selle peatamist või tühistamist.

Or. en

Selgitus

Suurendab õiguskindlust ja takistab meelevaldsete otsuste tegemist.

Muudatusettepanek 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühtse loa andmata, muutmata või 
uuendamata jätmist või selle peatamist või 
tühistamist võib vaidlustada asjaomase 
liikmesriigi kohtus. Kirjalikus teates 
osutatakse olemasolevatele võimalikele 
apellatsioonimenetlustele ja nendega
seotud tähtaegadele.

2. Ühtse loa andmata, muutmata või 
uuendamata jätmist või selle peatamist või 
tühistamist võib vaidlustada asjaomase 
liikmesriigi kohtus. Sel juhul on 
kolmandate riikide kodanikel samad 
menetluslikud tagatised kui asjaomase 
liikmesriigi kodanikel, muu hulgas 
vajadusel mis tahes tasuta õigusabi.
Kirjalikus teates osutatakse kohtule või 
pädevale haldusasutusele, kuhu 
asjaomane isik saab otsuse edasi kaevata, 
ja sellise edasikaebuse esitamisega seotud 
tähtaegadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühtse loa andmata, muutmata või 
uuendamata jätmist või selle peatamist või 
tühistamist võib vaidlustada asjaomase 
liikmesriigi kohtus. Kirjalikus teates 
osutatakse olemasolevatele võimalikele 
apellatsioonimenetlustele ja nendega
seotud tähtaegadele. 

2. Ühtse loa andmata, muutmata või 
uuendamata jätmist või selle peatamist või 
tühistamist võib vaidlustada asjaomase
liikmesriigi kohtus. Kirjalikus teates 
osutatakse kohtule või haldusasutusele, 
kuhu asjaomane isik saab otsuse edasi 
kaevata, ja edasikaebuse esitamisega 
seotud tähtaegadele. 

Or. en

Muudatusettepanek 108
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühtse loa andmata, muutmata või 
uuendamata jätmist või selle peatamist või 
tühistamist võib vaidlustada asjaomase 
liikmesriigi kohtus. Kirjalikus teates 
osutatakse olemasolevatele võimalikele 
apellatsioonimenetlustele ja nendega
seotud tähtaegadele.

2. Ühtse loa andmata, muutmata või 
uuendamata jätmist või selle peatamist või
tühistamist võib vaidlustada asjaomase 
liikmesriigi kohtus. Kirjalikus teates 
osutatakse kohtule või haldusasutusele, 
kuhu asjaomane isik saab otsuse edasi 
kaevata, ja sellise toiminguga seotud
tähtaegadele.

Or. en

Selgitus

Täpsustab, et apellatsioonimenetlused peavad alati kättesaadavad olema.
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Muudatusettepanek 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid astuvad vajalikke samme, et 
teavitada kolmanda riigi kodanikku ja tema 
tulevast tööandjat kõikidest tõendavatest 
dokumentidest, mis tuleb taotlusele lisada.

Liikmesriigid astuvad vajalikke samme, et 
teavitada kolmanda riigi kodanikku ja tema 
tulevast tööandjat automaatselt, 
viivitamatult ja täielikult kõikidest 
tõendavatest dokumentidest, mis tuleb 
taotlusele lisada.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu 
maksmist käesoleva direktiivi kohase 
taotluste läbivaatamise eest. Tasu suurus 
peab olema proportsionaalne ja selle 
suuruse kindlaksmääramisel võib lähtuda 
tegelikult osutatud teenusest.

Liikmesriigid ei või nõuda taotlejatelt tasu 
maksmist käesoleva direktiivi kohase 
taotluste läbivaatamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu 
maksmist käesoleva direktiivi kohase 
taotluste läbivaatamise eest. Tasu suurus 

Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu 
maksmist käesoleva direktiivi kohase 
taotluste läbivaatamise eest. Tasu suurus 
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peab olema proportsionaalne ja selle 
suuruse kindlaksmääramisel võib lähtuda 
tegelikult osutatud teenusest.

on proportsionaalne ja taskukohane ja ei 
ületa riigiasutuse tegelikke kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) liikmesriigid tagavad, et ühtse loa 
omanikel on õigus vahetada tööandjaid, 
juhul kui ühtse loa omanike tööleping 
lõpeb töötaja tahtest sõltumatutel 
põhjustel. Töötaja ja tööandja vahelises 
konfliktiolukorras on ühtse loa omanikul 
õigus jääda elama ELi nii kaua kui vaja, 
et viia lõpule kõik sellega seotud 
õiguslikud küsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) viibida lühiajaliselt mis tahes muus 
liikmesriigis, kuid mitte kauem kui kolm 
kuud;

Or. en
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Muudatusettepanek 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vaba juurdepääsu kogu ühtse loa 
väljaandva liikmesriigi territooriumile, 
arvestades liikmesriigi õigusaktides 
julgeolekukaalutlustel kehtestatud 
piiranguid; 

c) vaba juurdepääsu kogu ühtse loa 
väljaandva liikmesriigi territooriumile.
Liikmesriigid võivad kehtestada
elamisõigusele ja töötamisõigusele 
territoriaalseid piiranguid, arvestades 
liikmesriigi õigusaktides 
julgeolekukaalutlustel kehtestatud 
piiranguid, ainult juhul, kui samasuguseid 
piiranguid kohaldatakse ka liikmesriigi 
enda kodanike suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vaba juurdepääsu kogu ühtse loa 
väljaandva liikmesriigi territooriumile, 
arvestades liikmesriigi õigusaktides 
julgeolekukaalutlustel kehtestatud 
piiranguid; 

c) vaba juurdepääsu kogu ühtse loa 
väljaandva liikmesriigi territooriumile.
Liikmesriigid võivad kehtestada
elamisõigusele ja töötamisõigusele 
territoriaalseid piiranguid, arvestades 
liikmesriigi õigusaktides 
julgeolekukaalutlustel kehtestatud 
piiranguid, ainult juhul, kui samasuguseid 
piiranguid kohaldatakse ka liikmesriigi 
enda kodanike suhtes;

Or. en

Selgitus

Territoriaalsete piirangute kohta ei tohiks teha meelevaldseid otsuseid.
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Muudatusettepanek 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtse loa kehtivusaja lõpus võivad 
liikmesriigid ühtse loa omaniku taotlusel 
väljastada elamisloa kõige rohkem kuueks 
kuuks, et ühtse loa omanik saaks tööd 
otsida. Selle ajavahemiku jooksul 
pakutakse ühtse loa omanikule töö 
leidmiseks samasugust abi kui asjaomase 
liikmesriigi kodanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtse loa omanikul on õigus oma ühtset 
luba ajakohastada, kui ta vahetab 
tööandjat, ja pikendada, kui ta sõlmib uue 
lepingu mõne teise liikmesriigi 
tööandjaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Ajutine töötus

1. Töötus ei ole iseenesest põhjus loa 
tühistamiseks, välja arvatud juhul, kui see 
kestab kauem kui kuus järjestikust kuud.
2. Sellel ajavahemikul on kolmandate 
riikide kodanikel õigus otsida tööd ja võtta 
töökoht vastu ning neile pakutakse töö 
leidmiseks samasugust abi kui asjaomase 
liikmesriigi kodanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Otsuste teatavakstegemine

Artiklites 5, 8 ja 9 osutatud teated ja teave 
edastatakse nii, et taotleja saab nende 
sisust ja tagajärgedest aru.

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab korrapäraselt ja esimest 
korda hiljemalt kolme aasta pärast alates 
artiklis 16 nimetatud kuupäevast Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi liikmesriikides 
kohaldamise kohta ning vajaduse korral 
teeb muudatusettepanekud. 

1. Komisjon esitab korrapäraselt ja esimest 
korda hiljemalt kahe aasta pärast alates 
artiklis 16 nimetatud kuupäevast Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi liikmesriikides 
kohaldamise kohta ning vajaduse korral 
teeb muudatusettepanekud. 

Or. en

Muudatusettepanek 121
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt […]. Nad edastavad viivitamata 
komisjonile kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [kolme aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist]. Nad 
edastavad viivitamata komisjonile 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli.

Or. en

Selgitus

Käesoleva õigusakti eesmärkide saavutamiseks kehtestavad liikmesriigid uued õiguse 
alusnormid ning uue institutsioonilise, administratiivse ja finantskorralduse. Käesolev 
õigusakt on tähtis uus samm kolmandate riikide kodanike seadusliku rände suunas. Seetõttu 
tuleb õiguslikus tekstis ette näha kolmeaastane ajavahemik sätete ülevõtmiseks liikmesriikide 
õigusaktidesse. 



PE439.963v01-00 30/30 AM\809956ET.doc

ET


