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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.12.2010 A7-0265/89 

Muudatusettepanek  89 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kolmandate riikide kodanikele 
liikmesriigis elamise ja töötamise ühtse loa 
väljaandmise ühtne menetlus, et lihtsustada 
nende lubamist riiki ning nende staatuse 
kontrollimist, ning; 

a) kolmandate riikide kodanikele 
liikmesriigis töötamise eesmärgil elamist 
võimaldava ühtse loa väljaandmise ühtne 
menetlus, et lihtsustada menetlusi nende 
lubamiseks riiki ning nende staatuse 
kontrollimist; ning 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/90 

Muudatusettepanek  90 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) „kolmandast riigist pärit töötaja” – 
kolmanda riiki kodanik, kes on lubatud 
liikmesriiki ja kellele on antud luba selles 
liikmesriigis seaduslikult töötada; 

b) „kolmandast riigist pärit töötaja” –
kolmanda riigi kodanik, kes on lubatud 
liikmesriiki, elab seal seaduslikult ja 
kellele on antud luba töötada tasustatud 
töösuhte raames siseriikliku õiguse alusel 
ja/või kõnealuse liikmesriigi tava 
kohaselt; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/91 

Muudatusettepanek  91 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 
96/71/EÜ, nii kaua kui nad viibivad 
lähetuses; 

b) kes viibivad lähetuses, nii kaua kui nad 
viibivad lähetuses; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/92 

Muudatusettepanek  92 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

1. Ühtse loa taotluse esitamiseks on üks 
menetlus. Liikmesriigid otsustavad, kas 
ühtse loa taotluse peab esitama kolmanda 
riigi kodanik või tema tööandja. 
Liikmesriigid võivad otsustada, et taotluse 
võib esitada ükskõik kumb neist. Kui 
taotluse peab esitama kolmanda riigi 
kodanik, lubavad liikmesriigid taotluse 
esitamist kolmandast riigist, või kui see on 
riiklike õigusaktidega ette nähtud, selle 
liikmesriigi territooriumil, kus ta juba 
seaduslikult viibib. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/93 

Muudatusettepanek  93 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Määratud ametiasutus vaatab taotluse 
läbi ja teeb selle kohta otsuse nii kiiresti 
kui võimalik ja igal juhul hiljemalt kolme 
kuu möödumisel taotluse esitamisest. 

2. Pädev ametiasutus teeb kogu taotluse 
kohta otsuse nii kiiresti kui võimalik ja 
hiljemalt nelja kuu möödumisel taotluse 
esitamisest. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/94 

Muudatusettepanek  94 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Asjaomase liikmesriigi õigusaktidega 
sätestatakse, milline tagajärg on otsuse 
puudumisel käesolevas lõikes sätestatud 
tähtaja möödumisel. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/95 

Muudatusettepanek  95 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 
või dokumendid on riiklikes õigusaktides 
kehtestatud kriteeriumide järgi 
puudulikud, teatab pädev ametiasutus 
taotlejale kirjalikult, milline teave või 
dokumendid tuleb täiendavalt esitada, ja 
võib esitada mõistliku tähtaja mainitud 
teabe või dokumentide edastamiseks. 
Lõikes 2 nimetatud tähtaja arvestamine 
peatatakse niikauaks, kui ametiasutused on 
saanud vajaliku täiendava teabe. Kui 
täiendavat teavet või dokumente ei esitata 
määratud tähtajaks, võib taotluse tagasi 
lükata. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/96 

Muudatusettepanek  96 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid annavad välja ühtse loa, 
kasutades ühtset vormi, mis on kehtestatud 
määruses (EÜ) nr 1030/2002, ning esitavad 
sellel teabe töötamisloa kohta vastavalt 
selle määruse lisa punkti a alapunktile 7.5–
9. 

1. Liikmesriigid annavad välja ühtse loa, 
kasutades ühtset vormi, mis on kehtestatud 
määruses (EÜ) nr 1030/2002, ning esitavad 
sellel teabe töötamisloa kohta vastavalt 
selle määruse lisa punkti a alapunktile 7.5–
9. Liikmesriigid võivad lisaks ühtsele loale 
väljastada täiendava dokumendi, mis 
sisaldab kogu vajalikku teavet töötamise 
eriõiguse ja tingimuste kohta. Täiendav 
dokument on ühtse loa lisa, mille 
kehtivust võib pikendada või mida võib 
tühistada, kui ühtse loa omaniku 
positsioon tööturul muutub. 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/97 

Muudatusettepanek  97 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tööturule juurdepääsu andmise 
tõendamiseks ei anna liikmesriigid välja 
mingeid täiendavaid lubasid, eriti 
töölubasid. 

2. Ühtse loa väljastamisel ei anna 
liikmesriigid välja mingeid täiendavaid 
lubasid tööturule juurdepääsu andmise 
tõendamiseks. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/98 

Muudatusettepanek  98 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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. Taotluse tagasilükkamist, ühtse loa 
muutmata või uuendamata jätmist või selle 
tühistamist võib asjaomases liikmesriigis 
seaduslikult vaidlustada liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt. Kirjalikus teates 
osutatakse kohtule või haldusasutusele, 
kuhu asjaomane isik saab otsuse edasi 
kaevata, ja edasikaebuse esitamisega 
seotud tähtaegadele. 

Or. en 

 
 


