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8.12.2010 A7-0265/99 

Tarkistus  99 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Hakemus voidaan jättää tutkimatta 

jäsenvaltion alueelle työntekoa varten 

päästettyjen kolmansien maiden 

kansalaisten lukumäärän perusteella, 

eikä sitä tästä syystä tarvitse käsitellä. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/100 

Tarkistus  100 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta 

maksun tämän direktiivin mukaisesta 

hakemusten käsittelystä. Maksujen on 

oltava kohtuullisia ja niiden perustana 

voidaan käyttää tosiasiassa tarjottuja 

palveluja. 

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta 

maksuja. Kyseisiä maksuja kerätään 

tarvittaessa tämän direktiivin mukaisesta 

hakemusten käsittelystä. Maksujen on 

tällöin oltava kohtuullisia ja niiden 

perustana voidaan käyttää hakemusten 

käsittelemiseksi ja lupien myöntämiseksi 

tosiasiassa tarjottuja palveluja. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/101 

Tarkistus  101 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kulkea toisten jäsenvaltioiden kautta 

a kohdan mukaisten oikeuksien 

käyttämistä varten; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/102 

Tarkistus  102 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kolmansista maista tulleita työntekijöitä 

on kohdeltava tasavertaisesti maan 

kansalaisten kanssa ainakin seuraavissa 

yhteyksissä: 

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdan b ja 

c alakohdassa tarkoitettuja kolmansista 

maista tulleita työntekijöitä on kohdeltava 

tasavertaisesti asuinjäsenvaltionsa 

kansalaisten kanssa seuraavissa 

yhteyksissä: 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/103 

Tarkistus  103 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) saavutettujen eläkeoikeuksien 

maksaminen, kun henkilö muuttaa 

johonkin kolmanteen maahan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/104 

Tarkistus  104 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen 

hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 

palvelutarjontaan, muun muassa oikeus 

osallistua menettelyihin asunnon ja 

työvoimatoimistojen tarjoaman avun 

saamiseksi. 

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen 

hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 

palvelutarjontaan, muun muassa oikeus 

osallistua menettelyihin asunnon 

saamiseksi kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti. Tämä kohta ei rajoita unionin 

ja kansallisen lainsäädännön mukaista 

sopimusvapautta; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/105 

Tarkistus  105 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h a) työvoimatoimistojen tarjoamat 

neuvontapalvelut. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/106 

Tarkistus  106 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Oikeus 1 kohdassa tarkoitettuun 

tasavertaiseen kohteluun ei rajoita 

jäsenvaltion oikeutta peruuttaa tämän 

direktiivin nojalla myönnetty 

oleskelulupa, muuta tarkoitusta kuin 

työntekoa varten myönnetty oleskelulupa 

tai jokin muu lupa työskennellä 

jäsenvaltiossa taikka kieltäytyä uusimasta 

lupaa. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/107 

Tarkistus  107 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vaatimalla todisteen asianmukaisesta 

kielitaidosta yleissivistävään ja 

ammatilliseen koulutukseen pääsyn 

edellytyksenä. Yliopistoon pääsyn 

edellytyksenä voi olla erityisiä 

koulutusvaatimuksia; 

a) 1 kohdan c alakohdan mukaisesti: 

 – rajoittamalla hakemuksen työsuhteessa 

oleviin kolmansista maista tulleisiin 

työntekijöihin; 

 – sulkemalla ulkopuolelle ne kolmansista 

maista tulleet työntekijät, jotka ovat 

päässeet jäsenvaltioiden alueelle 

direktiivin 2004/114/EY mukaisesti; 

 – sulkemalla ulkopuolelle opinto- ja 

toimeentulotuet ja -lainat tai muut tuet ja 

lainat; 

 – asettamalla erityisiä vaatimuksia, kuten 

kielitaitovaatimukset ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisten 

lukukausimaksujen maksaminen, 

sellaiseen yliopisto- ja keskiasteen 

jälkeiseen koulutukseen sekä 

ammatilliseen koulutukseen pääsyn 

edellytykseksi, joka ei liity suoraan 

konkreettiseen työhön; 

Or. en 



 

AM\851360FI.doc  PE450.507v01-00 
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8.12.2010 A7-0265/108 

Tarkistus  108 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) rajoittamalla 1 kohdan c alakohdan 

mukaisia oikeuksia opintoapurahojen 

osalta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


