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8. 12. 2010 A7-0265/89 

Pozměňovací návrh  89 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) sjednocený postup pro vydávání 
jediného povolení k pobytu a výkonu 
práce na území členského státu pro státní 
příslušníky třetích zemí za účelem 
zjednodušit jejich přijímání a usnadnit 
kontrolu jejich právního postavení; a 

a) sjednocený postup pro vydávání 
jediného povolení k pobytu pro státní 
příslušníky třetích zemí za účelem výkonu 
práce na území členského státu s cílem 
zjednodušit postupy pro jejich přijímání a 
usnadnit kontrolu jejich právního 
postavení; a 
 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/90 

Pozměňovací návrh  90 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „pracovníkem z třetí země“ každý státní 
příslušník třetí země, který byl přijat na 
území členského státu a je oprávněn 
v tomto členském státu pracovat; 

b) „pracovníkem z třetí země“ každý státní 
příslušník třetí země, který byl přijat na 
území některého členského státu, 
oprávněně pobývá na jeho území a je 
v tomto členském státu oprávněn pracovat 
v rámci placeného poměru v souladu 
s vnitrostátními  právními předpisy a/nebo 
s praxí v daném státě; 
 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/91 

Pozměňovací návrh  91 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) na které se vztahuje směrnice 96/71/ES 
po dobu, po kterou jsou vysláni; 

b) kteří jsou vysláni, po dobu, po kterou 
jsou vysláni; 

Or. en 



 

AM\851359CS.doc  PE450.507v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
8. 12. 2010 A7-0265/92 

Pozměňovací návrh  92 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 4 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Žádost o pobyt a výkon práce na území 
členského státu se podává v rámci 
sjednoceného řízení. 

1. Žádost o jediné povolení se podává v 
rámci sjednoceného řízení. Členské státy 
určí, zda má žádost o jediné povolení 
podat státní příslušník třetí země, nebo 
jeho zaměstnavatel. Členské státy se 
rovněž mohou rozhodnout přijímat žádosti 
od obou. Má-li žádost podat státní 
příslušník třetí země, umožní mu členské 
státy podat žádost ze třetí země nebo – 
pokud tak stanoví vnitrostátní právní 
předpisy – na území členského státu, na 
němž již oprávněně pobývá. 

Or. en 



 

AM\851359CS.doc  PE450.507v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
8. 12. 2010 A7-0265/93 

Pozměňovací návrh  93 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto určené orgány vyřizují žádost a 
rozhodnou o žádosti co nejdříve, v každém 
případě však nejpozději do šesti měsíců 
ode dne jejího podání. 

2. Tyto příslušné orgány rozhodnou o celé 
žádosti co nejdříve, nejpozději však do čtyř 
měsíců ode dne jejího podání. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/94 

Pozměňovací návrh  94 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Důsledek toho, že rozhodnutí nebylo 
učiněno ve lhůtě stanovené v tomto 
odstavci, určí ve svých vnitrostátních 
právních předpisech příslušný členský 
stát. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/95 

Pozměňovací návrh  95 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V případě, že informace připojené 
k žádosti nejsou dostatečné, vyrozumí 
určený orgán žadatele o tom, že jsou 
požadovány dodatečné informace. Běh 
lhůty uvedené v odstavci 2 se staví do 
doby, než orgány obdrží dodatečné 
požadované informace. 

4. V případě, že informace nebo 
dokumenty připojené k žádosti nejsou 
kompletní v souladu s kritérii stanovenými 
ve vnitrostátních právních předpisech, 
příslušný orgán písemně vyrozumí 
žadatele o tom, že jsou požadovány 
dodatečné informace nebo dokumenty, a 
stanoví přiměřenou lhůtu pro jejich 
předložení. Běh lhůty uvedené v odstavci 2 
se staví do doby, než orgány obdrží 
dodatečné požadované informace. Pokud 
nejsou dodatečné informace nebo 
dokumenty v této lhůtě poskytnuty, může 
být žádost zamítnuta. 

Or. en 



 

AM\851359CS.doc  PE450.507v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
8. 12. 2010 A7-0265/96 

Pozměňovací návrh  96 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 6 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy při vydávání jediného 
povolení použijí jednotný vzor stanovený 
nařízením (ES) č. 1030/2002 a uvedou 
informace týkající se pracovního povolení 
v souladu s písmenem a) bodem 7.5-9 jeho 
přílohy. 

1. Členské státy při vydávání jediného 
povolení použijí jednotný vzor stanovený 
nařízením (ES) č. 1030/2002 a uvedou 
informace týkající se pracovního povolení 
v souladu s písmenem a) bodem 7.5-9 jeho 
přílohy. Členské státy mohou k jedinému 
povolení vydat dodatečný dokument 
obsahující veškeré příslušné informace 
o konkrétních právech a podmínkách 
výkonu práce. Tento dodatečný dokument 
doplní jediné povolení a může být 
aktualizován nebo zrušen v případě, že se 
změní postavení držitele jediného povolení 
na trhu práce. 
 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/97 

Pozměňovací návrh  97 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 6 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy nevydávají žádná 
dodatečná povolení za účelem prokázání 
přístupu na trh práce, zejména žádné druhy 
pracovního povolení. 

2. Při vydávání jediného povolení členské 
státy nevydávají žádná dodatečná povolení 
za účelem prokázání přístupu na trh práce. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/98 

Pozměňovací návrh  98 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 8 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jakékoliv rozhodnutí, kterým se žádost 
odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění 
nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší, je 
možné napadnout u soudu dotčeného 
členského státu.  Písemné oznámení uvede 
poučení o možných opravných 
prostředcích a lhůtách pro jejich podání. 

2. Jakékoliv rozhodnutí, kterým se žádost 
odmítá, jediné povolení nemění nebo 
neobnovuje nebo ruší, je možné právně 
napadnout v dotčeném členském státě 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Písemné oznámení uvede, ke 
kterému soudnímu nebo správnímu 
orgánu se může dotčená osoba odvolat 
a lhůty pro podání tohoto odvolání. 

Or. en 

 
 


