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8.12.2010 A7-0265/89 

Ändringsförslag  89 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) ett enda ansökningsförfarande för 

utfärdande av ett kombinerat tillstånd för 

tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta 
på en medlemsstats territorium, i syfte att 

förenkla deras inresa och att underlätta 

kontrollen av deras ställning, och 

a) ett enda ansökningsförfarande för 

utfärdande av ett kombinerat tillstånd för 

tredjelandsmedborgare att vistas för att 

arbeta på en medlemsstats territorium, i 

syfte att förenkla förfarandena vid deras 

inresa och att underlätta kontrollen av 

deras ställning, och  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/90 

Ändringsförslag  90 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) arbetstagare från tredjeland: en 

tredjelandsmedborgare som har beviljats 

inresa till en medlemsstats territorium och 

har tillstånd att arbeta lagligen i den 

medlemsstaten. 

b) arbetstagare från tredjeland: en 

tredjelandsmedborgare som har beviljats 

inresa till en medlemsstats territorium, 

lagligen vistas där och har tillstånd att 

arbeta inom ramen för ett avlönat 

förhållande enligt den nationella 

lagstiftningen och/eller nationell praxis i 

den medlemsstaten. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/91 

Ändringsförslag  91 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så 

länge de är utstationerade, 

b) som är utstationerade så länge de är 

utstationerade, 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/92 

Ändringsförslag  92 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En ansökan om tillstånd att vistas och 

arbeta på en medlemsstats territorium ska 

ges in i ett enda ansökningsförfarande. 

1. En ansökan om kombinerat tillstånd ska 

ges in i ett enda ansökningsförfarande. 

Medlemsstaterna ska fastställa om 

ansökningar om kombinerade tillstånd 

ska inges av tredjelandsmedborgaren eller 

av dennes arbetsgivare. Medlemsstaterna 

får också besluta om att tillåta 

ansökningar från någon av dessa två. Om 

ansökan ska inges av 

tredjelandsmedborgaren ska 

medlemsstaterna tillåta att den inges från 

ett tredjeland eller, om detta fastställs i 

nationell lagstiftning, på den 

medlemsstats territorium i vilken 

personen i fråga redan lagligen vistas. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/93 

Ändringsförslag  93 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den utsedda myndigheten ska behandla 

ansökan och fatta ett beslut om ansökan så 

snart som möjligt och under alla 

omständigheter senast tre månader från 

den dag då ansökan gavs in. 

2. Den behöriga myndigheten ska fatta 

beslut om ansökan i dess helhet så snart 

som möjligt, dock senast fyra månader från 

den dag då ansökan gavs in. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/94 

Ändringsförslag  94 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Följderna av att inget beslut har fattats 

när tidsfristen i denna punkt löper ut ska 

regleras i den nationella lagstiftningen i 

den medlemsstat som berörs. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/95 

Ändringsförslag  95 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om de uppgifter som ges in till stöd för 

ansökan är otillräckliga, ska den utsedda 

myndigheten underrätta sökanden om vilka 

ytterligare uppgifter som krävs. Den 

tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra 

att löpa fram till dess att myndigheten har 
mottagit de ytterligare uppgifter som krävs. 

4. Om de uppgifter eller handlingar som 

ges in till stöd för ansökan är ofullständiga 

enligt kriterierna i nationell lagstiftning, 

ska den behöriga myndigheten skriftligen 

underrätta sökanden om vilka ytterligare 

uppgifter eller handlingar som krävs, och 

myndigheten får fastställa en rimlig 

tidsfrist för när dessa uppgifter eller 

handlingar ska ha ingetts. Den tidsfrist 

som anges i punkt 2 ska upphöra att löpa 

fram till dess att myndigheterna har 
mottagit de ytterligare uppgifter som krävs. 

Om dessa ytterligare uppgifter eller 

handlingar inte har ingetts inom 

tidsfristen får ansökan avslås. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/96 

Ändringsförslag  96 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska utfärda det 

kombinerade tillståndet med användning 

av den enhetliga utformning som föreskrivs 

i förordning (EG) nr 1030/2002 och de ska 

lämna upplysningar om arbetstillstånd i 

enlighet med vad som anges i a 7.5-9 i 

bilagan till förordningen. 

1. Medlemsstaterna ska utfärda det 

kombinerade tillståndet med användning 

av den enhetliga utformning som föreskrivs 

i förordning (EG) nr 1030/2002 och de ska 

lämna upplysningar om arbetstillstånd i 

enlighet med vad som anges i a 7.5–9 i 

bilagan till förordningen. Medlemsstaterna 

får utfärda en handling som kompletterar 

det kombinerade tillståndet och som 

innehåller all relevant information om 

den specifika rätten att arbeta och om 

arbetsvillkoren. En sådan kompletterande 

handling ska komplettera det 

kombinerade tillståndet och får 

uppdateras eller återkallas när 

ställningen på arbetsmarknaden 

förändras för innehavaren av det 

kombinerade tillståndet. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/97 

Ändringsförslag  97 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna får inte utfärda några 

ytterligare tillstånd, särskilt arbetstillstånd 

av något slag, som bevis för att tillträde 

ges till arbetsmarknaden. 

2. Vid utfärdande av det kombinerade 

tillståndet får medlemsstaterna inte utfärda 

några ytterligare tillstånd som bevis för att 

tillträde ges till arbetsmarknaden. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/98 

Ändringsförslag  98 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan 

om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 

bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat 

tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller 

att återkalla ett kombinerat tillstånd ska 

kunna överklagas till domstol i den berörda 

medlemsstaten. I den skriftliga 

underrättelsen ska det anges vilka 

överklagandeförfaranden som står till 

buds och inom vilken tid ett överklagande 

ska ske. 

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan 

om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 

ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd 

eller om att återkalla ett kombinerat 

tillstånd ska kunna överklagas i den 

berörda medlemsstaten i enlighet med 

nationell lagstiftning. I den skriftliga 

underrättelsen ska det anges till vilken 

domstol eller administrativ myndighet det 

går att överklaga och inom vilken tid 

överklagandet ska ske. 

Or. en 

 

 


