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8.12.2010 A7-0265/89 

Tarkistus  89 

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 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yhden hakemuksen menettely 

yhdistelmäluvan myöntämiseksi 

kolmansien maiden kansalaisille 

jäsenvaltion alueella oleskelua ja 

työskentelyä varten tavoitteena 

yksinkertaistaa heidän maahanpääsyään ja 

helpottaa heidän asemansa valvontaa; 

a) yhden hakemuksen menettely 

yhdistelmäluvan myöntämiseksi 

kolmansien maiden kansalaisille 

jäsenvaltion alueella oleskelua ja 

työskentelyä varten tavoitteena 

yksinkertaistaa heidän 

maahanpääsymenettelyään ja helpottaa 

heidän asemansa valvontaa; sekä 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.12.2010 A7-0265/90 

Tarkistus  90 

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 

2 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) 'kolmannesta maasta tulleella 

työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, 

jolle on myönnetty lupa saapua jonkin 

jäsenvaltion alueelle ja työskennellä 

kyseisessä jäsenvaltiossa; 

b) 'kolmannesta maasta tulleella 

työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, 

jolle on myönnetty lupa saapua jonkin 

jäsenvaltion alueelle, joka asuu laillisesti 

asianomaisessa jäsenvaltiossa ja jonka 

aseman palkatussa työsuhteessa olevana 

työntekijänä turvaa sen jäsenvaltion 

kansallinen työlainsäädäntö ja/tai 

kansallinen käytäntö; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/91 

Tarkistus  91 

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 

3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY 

soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat 

lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon; 

b) jotka ovat työhön lähetettyinä niin 

kauan kuin he ovat lähetettyinä työhön 

toiseen jäsenvaltioon; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/92 

Tarkistus  92 

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 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Hakemus jäsenvaltion alueella 

tapahtuvaa oleskelua ja työskentelyä 

varten tehdään yhden hakemuksen 

menettelyllä. 

1. Hakemus yhdistelmälupaa varten 

tehdään yhden hakemuksen menettelyllä. 

Jäsenvaltioiden on määriteltävä, tekeekö 

yhdistelmälupaa koskevan hakemuksen 

kolmannen maan kansalainen vai hänen 

työnantajansa. Jäsenvaltiot voivat myös 

päättää, että hakemuksen voi tehdä 

jompikumpi näistä kahdesta. Jos 

kolmannen maan kansalaisen on tehtävä 

hakemus, jäsenvaltioiden on sallittava 

hakemuksen tekeminen kolmannesta 

maasta tai, jos kansallisessa 

lainsäädännössä näin säädetään, sen 

jäsenvaltion alueella, jossa hän laillisesti 

oleskelee.  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/93 

Tarkistus  93 

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 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Nimetty viranomainen käsittelee 

hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 

mahdollisimman pian, kuitenkin 

viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 

hakemuksen jättämisestä. 

2. Toimivaltainen viranomainen tekee 

täydellisestä hakemuksesta päätöksen 

mahdollisimman pian, kuitenkin 

viimeistään neljän kuukauden kuluttua 

hakemuksen jättämisestä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.12.2010 A7-0265/94 

Tarkistus  94 

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 

5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos päätöstä ei ole tehty tässä kohdassa 

tarkoitetussa määräajassa, siitä 

aiheutuvat seuraukset määräytyvät 

asianomaisen jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/95 

Tarkistus  95 

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 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot 

ovat puutteelliset, nimetyn viranomaisen 

on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja 

tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 

määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes 

viranomaiset ovat saaneet vaaditut 

lisätiedot. 

4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt 

asiakirjat tai tiedot ovat kansallisessa 

lainsäädännössä vahvistettujen 

perusteiden mukaisesti puutteelliset, 

toimivaltaisen viranomaisen on 

ilmoitettava hakijalle kirjallisesti, mitä 

lisätietoja tai asiakirjoja tarvitaan, ja se voi 

asettaa kohtuullisen määräajan niiden 

toimittamiseksi. Edellä 2 kohdassa 

tarkoitetun määräajan kuluminen 

keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat 

saaneet vaaditut lisätiedot. Jos lisätietoja 

tai asiakirjoja ei ole toimitettu määräajan 

kuluessa, hakemus voidaan hylätä. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/96 

Tarkistus  96 

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 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot myöntävät yhdistelmäluvan 

asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 

vahvistetun yhtenäisen kaavan mukaisesti 

ja ilmoittavat työlupaa koskevat tiedot 

asetuksen liitteessä olevan a kohdan 7.5–

9 alakohdan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltiot myöntävät yhdistelmäluvan 

asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 

vahvistetun yhtenäisen kaavan mukaisesti 

ja ilmoittavat työlupaa koskevat tiedot 

asetuksen liitteessä olevan a kohdan 7.5–

9alakohdan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat 

myöntää yhdistelmäluvan lisäksi toisen 

asiakirjan, joka sisältää kaikki 

asiaankuuluvat tiedot erityisestä 

työskentelyoikeudesta ja 

työskentelyehdoista. Tällainen asiakirja 

täydentää oleskelulupaa ja sitä voidaan 

tarkistaa tai se voidaan peruuttaa 

oleskeluluvan haltijan 

työmarkkinatilanteen muuttuessa. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/97 

Tarkistus  97 

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 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää muita 

lupia, etenkään työlupia, todisteeksi siitä, 

että ne ovat myöntäneet henkilölle pääsyn 

työmarkkinoilleen. 

2. Myöntäessään yhdistelmäluvan 

jäsenvaltiot eivät saa myöntää muita lupia 

todisteeksi siitä, että ne ovat myöntäneet 

henkilölle pääsyn työmarkkinoilleen. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/98 

Tarkistus  98 

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 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kaikista hakemuksen 

hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan 

yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, 

uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai 

lopullisesti, on voitava valittaa 

asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. 

Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, 

mitä muutoksenhakumenettelyjä hakijalla 

on käytettävissään ja missä ajassa asia on 

pantava vireille. 

2. Kaikista hakemuksen 

hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan 

yhdistelmälupaa muuteta, uusita eikä 

peruuteta lopullisesti, on voitava valittaa 

oikeusteitse asianomaisen jäsenvaltion 

tuomioistuimiin kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. Kirjallisessa 

ilmoituksessa on kerrottava, missä 

tuomioistuimessa tai mihin 

hallintoviranomaiseen ja missä ajassa 

asianomainen henkilö voi tehdä 

valituksen. 

Or. en 

 

 


