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8. 12. 2010 A7-0265/89 

Predlog spremembe  89 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 1 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) enoten postopek obravnavanja vlog za 
izdajanje enotnega dovoljenja za 
državljane tretjih držav, da lahko prebivajo 
in delajo na ozemlju države članice, da se 
poenostavi njihov sprejem in olajša nadzor 
nad njihovim statusom ter; 

(a) enoten postopek obravnavanja vlog za 
izdajanje enotnega dovoljenja za 
državljane tretjih držav, da lahko zaradi 
dela prebivajo na ozemlju države članice, 
da se poenostavijo postopki za njihov 
sprejem in olajša nadzor nad njihovim 
statusom; ter 

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

Predlog spremembe  90 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) „delavec iz tretje države“ pomeni 
vsakega državljana tretje države, ki je bil 
sprejet na ozemlje države članice in lahko 
zakonito dela v tej državi članici. 

(b) „delavec iz tretje države“, pomeni 
vsakega državljana tretje države, ki je bil 
sprejet na ozemlje države članice, tam 
zakonito prebiva in lahko dela po 
nacionalnem pravu in/ali skladno z 
nacionalno prakso v tej državi članici. 

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

Predlog spremembe  91 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ki so zajeti z Direktivo 96/71/ES, 
dokler so napoteni; 

(b) ki so napoteni na delo v drugo državo 
članico, dokler velja njihova napotitev; 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/92 

Predlog spremembe  92 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vloga za prebivanje in delo na ozemlju 
države članice se predloži v enotnem 
postopku obravnavanja vlog. 

1. Vloga za pridobitev enotnega 
dovoljenja se predloži v enotnem postopku 
obravnavanja vlog. Države članice 
določijo, ali mora vlogo za enotno 
dovoljenje predložiti državljan tretje 
države ali njegov delodajalec. Države 
članice se lahko tudi določijo, da 
sprejemajo vloge od obeh. Če vlogo 
predloži državljan tretje države, države 
članice dovolijo, da se vloga odda iz tretje 
države ali, če tako določa nacionalno 
pravo, na ozemlju države članice, kjer 
državljan zakonito prebiva. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/93 

Predlog spremembe  93 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Imenovani organ obravnava vlogo in 
čim prej sprejme odločitev o vlogi, v 
vsakem primeru pa ne pozneje kot v treh 
mesecih od datuma predložitve vloge. 

2. Pristojni organ čim prej sprejme 
odločitev na podlagi popolne vloge, 
najpozneje pa štiri mesece od datuma 
predložitve vloge. 

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

Predlog spremembe  94 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice z nacionalno zakonodajo 
uredijo možne posledice v primeru, da se 
do konca obdobja iz tega odstavka ne 
sprejme nobena odločitev. 

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

Predlog spremembe  95 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če so informacije, priložene k vlogi 
neustrezne, imenovani organ obvesti 
prosilca o dodatnih informacijah, ki jih je 
treba posredovati. Rok iz odstavka 2 se 
prekine, dokler organi ne prejmejo 
zahtevanih dodatnih informacij. 

4. Če so informacije ali dokumenti, 
priloženi k vlogi, po javno določenih 
merilih nepopolni, pristojni organ pisno 
obvesti prosilca o dodatnih informacijah ali 
dokumentih, ki jih je treba posredovati. 
Rok iz odstavka 2 se prekine, dokler organi 
ne prejmejo zahtevanih dodatnih 
informacij. Če dodatne informacije ali 
dokumenti niso bili predloženi v roku, se 
lahko vloga zavrne. 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/96 

Predlog spremembe  96 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice pri izdaji enotnega 
dovoljenja uporabijo enotno obliko, kakor 
je določena v Uredbi (ES) št. 1030/2002, in 
navedejo informacije v zvezi z 
dovoljenjem za delo v skladu s Prilogo a, 
7.5–9, k tej uredbi. 

1. Države članice pri izdaji enotnega 
dovoljenja uporabijo enotno obliko, kakor 
je določena v Uredbi (ES) št. 1030/2002, in 
navedejo informacije v zvezi z 
dovoljenjem za delo v skladu s Prilogo a, 
7.5–9, k tej uredbi. Države članice lahko 
ob enotnem dovoljenju izdajo dodaten 
dokument, v katerem so vse ustrezne 
informacije glede specifične pravice do 
dela in pogojev zanj. Ta dodaten 
dokument dopolnjuje enotno dovoljenje in 
se lahko posodobi ali umakne, če se 
spremeni položaj, ki ga ima na trgu dela 
imetnik enotnega dovoljenja. 

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

Predlog spremembe  97 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice ne izdajo nobenih 
dodatnih dovoljenj, zlasti delovnih 
dovoljenj, kot dokaz za odobren dostop do 
trga dela. 

2. Države članice pri izdaji enotnega 
dovoljenja ne izdajo nobenih dodatnih 
dovoljenj kot dokaz za odobren dostop do 
trga dela. 

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

Predlog spremembe  98 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vsako odločitev, s katero se vloga 
zavrne ali enotno dovoljenje zavrne, 
spremeni ali obnovi, prekliče ali odvzame, 
je mogoče izpodbijati na sodiščih zadevne 
države članice. V pisnem uradnem 
obvestilu se navedejo možni postopke 
sodnega varstva, ki so na voljo, in rok za 
ukrepanje. 

2. Vsako odločitev, s katero se vloga 
zavrne ali enotno dovoljenje ne obnovi ali 
odvzame, je mogoče pravno izpodbijati v 
skladu z nacionalnim pravom zadevne 
države članice. V pisnem uradnem 
obvestilu se navedeta sodišče ali upravni 
organ, pri katerem lahko oseba vloži 
pritožbo, in rok zanjo. 

Or. en 

 
 


