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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.12.2010 A7-0265/99 

Muudatusettepanek  99 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Taotlust võib pidada 
vastuvõetamatuks põhjustel, mis on 
seotud kolmandate riikide kodanike 
arvuga, kes on lubatud liikmesriiki tööle, 
ning seega ei pea taotlust läbi vaatama.  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/100 

Muudatusettepanek  100 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu 
maksmist käesoleva direktiivi kohase 
taotluste läbivaatamise eest. Tasu suurus 
peab olema proportsionaalne ja selle 
suuruse kindlaksmääramisel võib lähtuda 
tegelikult osutatud teenusest. 

Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu 
maksmist. Vajadusel võetakse tasu 
taotluste käesoleva direktiivi kohase 
läbivaatamise eest. Sellisel juhul on tasu 
suurus proportsionaalne ja selle suuruse 
kindlaksmääramisel võib lähtuda nende 
teenuste põhimõttest, mida on tegelikult 
osutatud taotluste läbivaatamisel ja loa 
väljaandmisel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/101 

Muudatusettepanek  101 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) läbida teisi liikmesriike selleks, et 
kasutada punktis a nimetatud õigusi; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/102 

Muudatusettepanek  102 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kolmandatest riikidest pärit töötajaid 
koheldakse võrdselt kodanikega vähemalt 
järgmistes valdkondades: 

1. Artikli 3 lõike 1 punktides b ja c 
nimetatud kolmandatest riikidest pärit 
töötajaid koheldakse võrdselt selle 
liikmesriigi kodanikega, kus nad elavad, 
järgmistes valdkondades: 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/103 

Muudatusettepanek  103 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) väljateenitud pensioni maksmine 
kolmandasse riiki kolimisel; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/104 

Muudatusettepanek  104 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt h 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) juurdepääs kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, sealhulgas 
elamispinna saamisega seotud menetlused 
ja tööhõiveametite pakutav abi. 

h) juurdepääs kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, sealhulgas 
elamispinna saamisega seotud menetlused 
vastavalt siseriiklikule õigusele. Käesoleva 
lõike kohaldamine ei piira 
lepinguvabadust vastavalt Euroopa Liidu 
ja liikmesriikide õigusaktidele.  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/105 

Muudatusettepanek  105 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – punkt 1 – alapunkt h a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h a) tööhõiveametite pakutavad 
nõustamisteenused. 

Or. en 



 

AM\851360ET.doc  PE450.507v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/106 

Muudatusettepanek  106 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõikes 1 sätestatud õigus võrdsele 
kohtlemisele ei piira liikmesriigi õigust 
tühistada käesoleva direktiivi alusel 
väljaantud elamisluba, muul kui 
töötamise eesmärgil väljaantud 
elamisluba või mis tahes muud 
liikmesriigis töötamise luba, või keelduda 
selle pikendamisest.  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/107 

Muudatusettepanek  107 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) nõudes hariduse või koolituse saamiseks 
nõuetekohase keeleoskuse tõendamist. 
Ülikooli pääsemisele võib kehtestada 
teatava hariduslike eeltingimuste täitmise 
nõude; 

a) vastavalt lõike 1 punktile c: 

 – piirates selle kohaldamist nendele 
kolmandatest riikidest pärit töötajatele, 
kellel on töökoht; 

 – jättes välja need kolmandatest riikidest 
pärit töötajad, kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile vastavalt direktiivile 
2004/114/EÜ; 

 – jättes välja õppe- ja toimetulekutoetused 
ning -laenud või muud toetused ja 
laenud; 

 – kehtestades vastavalt siseriiklikule 
õigusele teatavad eeltingimused 
(sealhulgas keeleoskus ja õppemaksu 
maksmine) juurdepääsuks ülikooli- ja 
keskkoolijärgsele ning kutseharidusele, 
mis ei ole otseselt seotud konkreetse 
tööga; 

Or. en 



 

AM\851360ET.doc  PE450.507v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010A7-0265/108 

Muudatusettepanek  108 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) piirates lõike 1 punktis c nimetatud 
õigusi piirangute kehtestamisega 
õppetoetuste suhtes; 

välja jäetud 

Or. en 

 
 


