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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

8.12.2010 A7-0265/99 

Τροπολογία  99 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Μια αίτηση είναι δυνατόν να 
θεωρείται µη αποδεκτή λόγω του αριθµού 
εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που 
έρχονται µε σκοπό την απασχόληση και, 
κατά συνέπεια, να µην εξετάζεται. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.12.2010 A7-0265/100 

Τροπολογία  100 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από 

τους αιτούντες την καταβολή τελών για 

την επεξεργασία της αίτησής τους 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Το 

επίπεδο αυτών των τελών πρέπει να είναι 
ανάλογο και να βασίζεται στην αρχή της 
πραγµατικά χορηγηθείσας υπηρεσίας. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από 

τους αιτούντες την καταβολή τελών. Τα 
τέλη αυτά εισπράττονται κατά περίπτωση 
για την επεξεργασία της αίτησής τους 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις το επίπεδο αυτών 

των τελών είναι ανάλογο και µπορεί να 
βασίζεται στην αρχή των πραγµατικά 
χορηγηθεισών υπηρεσιών για την εξέταση 
αιτήσεων και την έκδοση αδειών. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.12.2010 A7-0265/101 

Τροπολογία  101 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) διέλευσης από άλλα κράτη µέλη για να 
ασκήσει τα δικαιώµατα που 
προβλέπονται στο σηµείο (α)· 

∆ιαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.12.2010 A7-0265/102 

Τροπολογία  102 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εργαζόµενοι τρίτων χωρών 

απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους 

ηµεδαπούς εργαζοµένους τουλάχιστον 
όσον αφορά: 

1. Οι εργαζόµενοι τρίτων χωρών όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, 
στοιχεία β και γ, απολαύουν ίσης 
µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς του 
κράτους µέλους στο οποίο διαµένουν 
όσον αφορά: 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.12.2010 A7-0265/103 

Τροπολογία  103 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) την καταβολή κεκτηµένων 
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σε 
περίπτωση µετακίνησης σε τρίτη χώρα· 

∆ιαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.12.2010 A7-0265/104 

Τροπολογία  104 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 

που προσφέρονται στο κοινό, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 

στέγασης και της συνδροµής που 
προσφέρεται από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης. 

(η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 

που προσφέρονται στο κοινό, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 

στέγασης, όπως προβλέπει η εθνική 
νοµοθεσία. Η παρούσα παράγραφος δεν 
θίγει την ελευθερία συµβάσεων σύµφωνα 
µε το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/105 

Τροπολογία  105 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ηα) συµβουλευτικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από υπηρεσίες απασχόλησης. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/106 

Τροπολογία  106 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το δικαίωµα στην ίση µεταχείριση 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν 
θίγει το δικαίωµα του κράτους µέλους να 
ανακαλέσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει 
την άδεια διαµονής που έχει εκδοθεί µε 
βάση την παρούσα οδηγίας, την άδεια 
διαµονής που εκδίδεται για άλλους 
σκοπούς πλην της εργασίας ή οιαδήποτε 
άλλη άδεια εργασίας σε κράτος µέλος. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/107 

Τροπολογία  107 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) απαιτώντας απόδειξη για τη δέουσα 
γνώση της γλώσσας προκειµένου να 
χορηγήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση 
ή την κατάρτιση. Η πρόσβαση στις 
πανεπιστηµιακές σπουδές µπορεί να 
εξαρτηθεί από ειδικά εκπαιδευτικά 
προαπαιτούµενα· 

(α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1, σηµείο 
(γ): 

 – περιορίζοντας την εφαρµογή της στους 
εργαζοµένους τρίτων χωρών που 
κατέχουν θέση απασχόλησης·  

 – αποκλείοντας τους εργαζοµένους 
τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί 
στην επικράτειά τους σύµφωνα µε την 
οδηγία 2004/114/ΕΚ· 

 – αποκλείοντας επιδόµατα και δάνεια 
σπουδών και διαβίωσης ή άλλα 
επιδόµατα και δάνεια· 

 – ορίζοντας ειδικές προϋποθέσεις 
περιλαµβανοµένης της γνώσης της 
γλώσσας και της πληρωµής των 
διδάκτρων, σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία, όσον αφορά την πρόσβαση 
στην πανεπιστηµιακή και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και την επαγγελµατική 
κατάρτιση που δεν συνδέεται άµεσα µε τη 
συγκεκριµένη επαγγελµατική 
δραστηριότητα· 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/108 

Τροπολογία  108 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 
1, σηµείο γ) όσον αφορά τις υποτροφίες 
σπουδών· 

∆ιαγράφεται 

Or. en 

 

 


