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8.12.2010 A7-0265/79 

Tarkistus  79 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Olosuhteet ja kriteerit, joiden 

perusteella yhdistelmälupaa koskeva 

hakemus voidaan hylätä, vahvistetaan 

kansallisessa laissa; niihin kuuluu myös 

velvoite noudattaa yhteisön etuuskohtelun 

periaatetta sellaisena kuin se ilmaistaan 

erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 

25 päivänä huhtikuuta 2005 tehtyjen 

liittymisasiakirjojen asianomaisissa 

määräyksissä. 

(6) Olosuhteiden ja kriteerien, joiden 

perusteella yhdistelmälupaa koskeva 

hakemus voidaan hylätä, olisi oltava 

puolueettomia, ja ne olisi vahvistettava 

kansallisessa laissa; niihin kuuluu myös 

velvoite noudattaa yhteisön etuuskohtelun 

periaatetta sellaisena kuin se ilmaistaan 

erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 

25 päivänä huhtikuuta 2005 tehtyjen 

liittymisasiakirjojen asianomaisissa 

määräyksissä. Hylkäävä päätös olisi 

perusteltava asianmukaisesti.  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/80 

Tarkistus  80 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Tämän direktiivin säännösten muita 

tarkoituksia kuin työntekoa varten 

myönnetyistä oleskeluluvista olisi 

koskettava ainoastaan tällaisten lupien 

muotoa, eivätkä ne saisi rajoittaa 

kansallisia tai unionin sääntöjä 

maahanpääsymenettelyistä ja tällaisten 

lupien myöntämistä koskevista 

menettelyistä.  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/81 

Tarkistus  81 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) Tämän direktiivin säännökset eivät 

saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden 

toimivaltaan säännellä maahanpääsyä, 

esimerkiksi maahan työntekoa varten 

päästettävien kolmansien maiden 

kansalaisten lukumäärää.  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/82 

Tarkistus  82 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koska asiasta ei ole annettu 

horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 

kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 

vaihtelevat riippuen siitä, missä 

jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 

heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 

samoja oikeuksia kuin asianomaisen 

jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 

kansalaisilla. Johdonmukaisen 

maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 

edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 

laillisesti työskentelevien kolmansien 

maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 

erojen pienentämiseksi ja 

maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 

voimassa olevan yhteisön säännöstön 

täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 

oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 

osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 

laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 

tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 

pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 

taataan tasavertainen kohtelu omiin 

kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 

luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 

koko EU:n alueelle, tunnustaa, että 

jossakin jäsenvaltiossa laillisesti 

työskentelevät kolmansien maiden 

kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden 

rakentamiseen tekemällä työtä ja 

maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 

(9) Koska asiasta ei ole annettu 

horisontaalista unionin lainsäädäntöä, 

kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 

vaihtelevat riippuen siitä, missä 

jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 

heidän kansalaisuutensa. Johdonmukaisen 

maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 

edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 

laillisesti työskentelevien kolmansien 

maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 

erojen kaventamiseksi ja 

maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 

voimassa olevan yhteisön säännöstön 

täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 

oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 

osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 

laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 

tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 

pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 

taataan tasavertainen kohtelu omiin 

kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 

luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 

vähimmäistasolla koko EU:n alueelle, 

tunnustaa, että jossakin jäsenvaltiossa 

laillisesti työskentelevät kolmansien 

maiden kansalaiset osallistuvat Euroopan 

talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja 

maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 

maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 

aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 
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maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 

aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 

näiden ja omien kansalaisten välillä. 

näiden ja omien kansalaisten välillä. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/83 

Tarkistus  83 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Direktiiviä ei tulisi soveltaa sellaisiin 

kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on 

oikeus tulla jonkin jäsenvaltion alueelle 

enintään kuuden kuukauden ajaksi 

minkä tahansa kahdentoista kuukauden 

jakson aikana kausiluonteista työtä varten, 

koska heidän asemansa on väliaikainen. 

(13) Direktiiviä ei tulisi soveltaa sellaisiin 

kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on 

oikeus tulla jonkin jäsenvaltion alueelle 

kausiluonteista työtä varten, koska heidän 

asemansa on väliaikainen. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/84 

Tarkistus  84 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Työoloilla tarkoitetaan tässä 

direktiivissä ainakin palkkaa ja 

irtisanomista, terveyttä ja turvallisuutta 

työpaikalla, työaikaa ja lomaa, ja niiden 

yhteydessä otetaan huomioon voimassa 

olevat työehtosopimukset. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/85 

Tarkistus  85 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Kolmannen maan kansalaisen toisissa 

jäsenvaltioissa hankkima ammattipätevyys 

olisi tunnustettava samaan tapaan kuin 

unionin kansalaisten ollessa kyseessä, ja 

jossakin kolmannessa maassa hankittu 

pätevyys olisi otettava huomioon 

ammattipätevyyden tunnustamisesta 

7 päivänä syyskuuta 2005 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2005/36/EY mukaisesti. 

(15) Kolmannen maan kansalaisen toisessa 

jäsenvaltiossa hankkima ammattipätevyys 

olisi tunnustettava samaan tapaan kuin 

unionin kansalaisten ollessa kyseessä, ja 

jossakin kolmannessa maassa hankittu 

pätevyys olisi otettava huomioon 

ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 

päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2005/36/EY mukaisesti. Kolmansista 

maista tulleille työntekijöille myönnetty 

oikeus tasavertaiseen kohteluun 

asiaankuuluvien kansallisten 

menettelyjen mukaisesti tapahtuvan 

tutkintojen, todistusten ja muun 

ammattipätevyyden tunnustamisen osalta 

ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan 

myöntää kyseisille kolmansista maista 

tulleille työntekijöille pääsy 

työmarkkinoilleen. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/86 

Tarkistus  86 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 

kolmansien maiden kansalaisia olisi 

kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-

asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 

määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 

soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 

palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin ja heidän 

perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 

1971 annetussa neuvoston asetuksessa 

(ETY) N:o 1408/71*. Neuvoston 

asetuksella (EY) N:o 859/2003, annettu 

14 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen 

(ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) 

N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan 

laajentamiseksi koskemaan kolmansien 

maiden kansalaisia, joita kyseiset 

säännökset eivät jo koske yksinomaan 

heidän kansalaisuutensa** vuoksi, 

ulotetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 

säännökset koskemaan Euroopan unionin 

alueella laillisesti oleskelevia rajat 

ylittävässä tilanteessa olevia kolmansien 

maiden kansalaisia. Tämän direktiivin 

säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista 

kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan 

myös kolmannesta maasta suoraan 

johonkin jäsenvaltioon tuleviin 

henkilöihin. Jäsenvaltioiden rajat 

ylittävässä tilanteessa olevien kolmansien 

maiden kansalaisten sosiaaliturvan osalta 

(16) Kolmansista maista tulleita 

työntekijöitä olisi kohdeltava 

tasavertaisesti sosiaaliturva-asioissa. 

Sosiaaliturvan osa-alueet määritellään 

sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamisesta 29 päivänä 

huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 883/2004
1
. Tämän direktiivin 

säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista 

kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan 

myös kolmannesta maasta suoraan 

johonkin jäsenvaltioon tuleviin 

työntekijöihin. Jäsenvaltioiden rajat 

ylittävässä tilanteessa olevien kolmansista 

maista tulleiden työntekijöiden 

sosiaaliturvan osalta direktiivissä ei 

kuitenkaan pitäisi taata suurempia 

oikeuksia kuin mitä jo sisältyy unionin 

lainsäädäntöön. Tällä direktiivillä ei 

myöskään tulisi antaa oikeuksia 

tapauksissa, jotka eivät kuulu unionin 

lainsäädännön soveltamisalaan, kuten 

esimerkiksi kolmannessa maassa asuvat 

perheenjäsenet. Tällä direktiivillä 

annettavia oikeuksia sovelletaan 

ainoastaan niihin perheenjäseniin, jotka 

tulevat kolmansista maista tulleiden 

työntekijöiden mukana oleskelemaan 

missä tahansa jäsenvaltiossa perheiden 

yhdistämisen perusteella, tai niihin 
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direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi taata 

suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 

yhteisön lainsäädäntöön. 

perheenjäseniin, jotka jo oleskelevat 

laillisesti kyseisessä jäsenvaltiossa. 

__________ 

* EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2. 

** EUVL L 124, 20.5.2003, s. 1. 

__________ 

1
 EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/87 

Tarkistus  87 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Jäsenvaltioiden olisi taattava 

tasavertainen kohtelu ainakin niille 

kolmansien maiden kansalaisille, jotka 

ovat työsuhteessa tai jotka ovat 

ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi 

oltuaan työsuhteessa vähimmäiskeston 

ajan. Mahdolliset tässä direktiivissä 

asetettavat rajoitukset, jotka koskevat 

tasavertaista kohtelua 

sosiaaliturvakysymyksissä, eivät saisi 

vaikuttaa neuvoston asetuksessa ...
1
 

säädettyihin oikeuksiin. 

 __________ 

1
 Kun direktiivi hyväksytään, saatetaan 

ajan tasalle viittaus seuraavaan 

säädökseen: Neuvoston asetus asetuksen 

(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 

987/2009 muuttamisesta soveltamisalan 

laajentamiseksi koskemaan kolmansien 

maiden kansalaisia, joita kyseiset 

säännökset eivät jo koske yksinomaan 

heidän kansalaisuutensa vuoksi. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/88 

Tarkistus  88 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 b) Kolmansista maista tulleiden 

työntekijöiden tasavertainen kohtelu ei 

kata ammatillisen koulutuksen alalla 

toteutettavia toimenpiteitä, jotka 

rahoitetaan sosiaaliavustusjärjestelmistä. 

Or. en 

 

 


