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8.12.2010 A7-0265/89 

Amendamentul 89 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o procedură unică de solicitare în 
vederea emiterii unui permis unic pentru 
resortisanții din țările terțe în vederea 
șederii și ocupării unui loc de muncă pe 
teritoriul unuia dintre statele membre, 
astfel încât să se simplifice procedura de 
admisie a acestora și să se faciliteze 
controlul statutului acestora și 

(a) o procedură unică de solicitare a 
emiterii unui permis unic pentru 
resortisanții din țările terțe de ședere în 
scopul ocupării unui loc de muncă pe 
teritoriul unuia dintre statele membre, 
astfel încât să se simplifice procedurile de 
admisie a acestora și să se faciliteze 
controlul statutului acestora; și 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/90 

Amendamentul 90 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) „lucrător dintr-o țară terță” înseamnă 
orice resortisant al unei țări terțe care a fost 
admis pe teritoriul unui stat membru și 
căruia i s-a acordat dreptul la muncă legală 
în statul membru respectiv; 

(b) „lucrător dintr-o țară terță” înseamnă 
orice resortisant al unei țări terțe care a fost 
admis pe teritoriul unui stat membru, cu 
ședere legală și căruia i s-a acordat dreptul 
la muncă în contextul unei relații de 
muncă plătite în temeiul dreptului intern 
și/sau în conformitate cu practica 
națională din statul membru respectiv; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/91 

Amendamentul 91 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) care fac obiectul Directivei 96/71/CE 
pe durata detașării; 

(b) care sunt detașați, pe durata detașării; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/92 

Amendamentul 92 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Solicitarea pentru obținerea dreptului 
de ședere și muncă pe teritoriul unuia din 
statele membre se prezintă în cadrul unei 
proceduri unice de solicitare. 

(1) Solicitarea unui permis unic se 
prezintă în cadrul unei proceduri unice de 
solicitare. Statele membre stabilesc dacă 
solicitările de permis unic urmează a fi 
făcute de către resortisantul țării terțe sau 
de către angajatorul acestuia. Statele 
membre pot decide, de asemenea, să 
permită depunerea solicitării de către 
oricare dintre cele două părți. Dacă 
solicitarea trebuie depusă de către 
resortisantul țării terțe, statele membre 
autorizează depunerea solicitării de pe 
teritoriul unei țări terțe sau, dacă dreptul 
intern prevede această cerință, de pe 
teritoriul statului membru în care 
resortisantul se află deja în mod legal. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/93 

Amendamentul 93 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Autoritatea desemnată prelucrează 
solicitarea și adoptă o decizie legată de 
aceasta cât mai rapid posibil, dar nu mai 
târziu de trei luni de la data introducerii 
solicitării. 

(2) Autoritatea competentă adoptă o 
decizie privind solicitarea completă cât 
mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 
patru luni de la data introducerii solicitării. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/94 

Amendamentul 94 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Consecințele neadoptării unei decizii 
până la sfârșitul perioadei prevăzute la 
prezentul alineat sunt stabilite de dreptul 
intern al statului membru în cauză. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/95 

Amendamentul 95 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În cazul în care informațiile care susțin 
solicitarea sunt necorespunzătoare, 
autoritatea desemnată notifică solicitantul 
cu privire la informațiile suplimentare 
necesare. Termenul specificat la alineatul 2 
se suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informațiilor suplimentare necesare. 

(4) În cazul în care informațiile sau 
documentele care susțin solicitarea sunt 
incomplete în conformitate cu criteriile 
specificate în dreptul intern, autoritatea 
competentă notifică solicitantul în scris cu 
privire la informațiile sau documentele 
suplimentare necesare și poate stabili un 
termen rezonabil pentru furnizarea 
acestora. Termenul specificat la alineatul 
(2) se suspendă până la primirea de către 
autoritatea competentă desemnată a 
informațiilor suplimentare necesare. În 
cazul în care nu au fost furnizate 
informațiile sau documentele 
suplimentare în termenul stabilit, 
solicitarea poate fi respinsă. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/96 

Amendamentul 96 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre emit permisul unic și 
pe baza modelului uniform prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și cu 
menționarea informațiilor legate de 
acordarea permisiunii de a ocupa un loc de 
muncă în conformitate cu anexa A, punctul 
7.5-9. 

(1) Statele membre emit permisul unic și 
pe baza modelului uniform prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și cu 
menționarea informațiilor legate de 
acordarea permisiunii de a ocupa un loc de 
muncă în conformitate cu litera (a) punctul 
7.5-9 din anexa la același regulament. 
Statele membre pot elibera un document 
complementar permisului unic, care să 
cuprindă toate informațiile relevante cu 
privire la drepturile și condițiile specifice 
de muncă. Un astfel de document 
complementar completează permisul de 
ședere și poate fi actualizat sau retras 
atunci când se schimbă situația pe piața 
muncii a deținătorului permisului unic. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/97 

Amendamentul 97 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre nu emit permise 
suplimentare, în special permise de muncă 
de orice natură ca dovadă a accesului 
acordat la piața forței de muncă. 

(2) Atunci când emit permisul unic, statele 
membre nu emit permise suplimentare ca 
dovadă a accesului acordat la piața forței 
de muncă. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/98 

Amendamentul 98 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Orice decizie de respingere a unei 
solicitări, de neacordare, modificare sau 
reînnoire, suspendare sau retragere a 
permisului unic este atacabilă în fața 
instanțelor statului membru în cauză. 
Notificarea scrisă menționează posibilele 
căi de atac pe care le are la dispoziție și 
termenul în care poate acționa. 

(2) Orice decizie prin care se respinge, nu 
se acordă, nu se modifică, nu se 
reînnoiește sau se retrage permisul unic 
este atacabilă din punct de vedere juridic 
în statul membru în cauză în conformitate 
cu dreptul intern. Notificarea scrisă 
menționează instanța sau autoritatea 
administrativă la care persoana în cauză 
poate ataca decizia și termenul pentru 
exercitarea căii de atac. 

Or. en 

 
 


