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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2010 A7-0265/99 

Módosítás  99 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. A kérelmet a foglalkoztatás céljából 

érkezı harmadik országbeli 

állampolgároknak adott belépési 

engedélyek száma alapján el lehet 

utasítani, és ezért azt nem kell feldolgozni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/100 

Módosítás  100 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a kérelmezıktıl a kérelmek 

ezen irányelvvel összhangban történı 

kezeléséért díjat kérhetnek. A díjak 

nagyságát arányosan kell meghatározni, és 

az alapulhat a ténylegesen nyújtott 

szolgáltatás elvén. 

A tagállamok a kérelmezıkkel szemben 

díjat számíthatnak fel. Az esetlegesen 

felszámított díjakat a kérelmek ezen 

irányelvvel összhangban történı kezelésére 

fordítják. Ezen esetekben a díjak 

nagyságát arányosan kell meghatározni, és 

az alapulhat a kérelmek feldolgozásáért és 

az engedélyek kibocsátásáért ténylegesen 

nyújtott szolgáltatások elvén. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/101 

Módosítás  101 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) átutazás más tagállamok területén az a) 

pontban meghatározott jogok gyakorlása 

céljából; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/102 

Módosítás  102 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A harmadik országokból származó 

munkavállalók legalább a következık 

tekintetében egyenlı bánásmódban 

részesülnek a tagállamok állampolgáraival: 

1. A 3. cikk (1) bekezdésének b) és c) 

pontjában említetteknek megfelelı, 

harmadik országokból származó 

munkavállalók a következık tekintetében 

egyenlı bánásmódban részesülnek a 

tartózkodási hely szerinti tagállam 

állampolgáraival: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/103 

Módosítás  103 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) harmadik országba való költözés esetén 

a megszerzett nyugdíjak kifizetése; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/104 

Módosítás  104 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) hozzáférés a nyilvánosság 

rendelkezésére bocsátott árukhoz és 

szolgáltatásokhoz, valamint ilyen áruk és 

szolgáltatások biztosítása, beleértve a 

lakáshoz jutási eljárásokat és a 

munkaközvetítı irodák által nyújtott 

támogatást. 

h) hozzáférés a nyilvánosság 

rendelkezésére bocsátott árukhoz és 

szolgáltatásokhoz, valamint ilyen áruk és 

szolgáltatások biztosítása, beleértve a 

lakáshoz jutási eljárásokat a nemzeti jog 

elıírásainak megfelelıen. Ez a bekezdés 

nem sérti az uniós és nemzeti jog szerinti 

szerzıdéskötési szabadságot; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/105 

Módosítás  105 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) a munkaközvetítı irodák által nyújtott 

tanácsadói szolgáltatások.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/106 

Módosítás  106 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. Az (1) bekezdésben meghatározott, 

egyenlı bánásmódhoz való jog nem érinti 

a tagállamok azon jogát, hogy az ezen 

irányelv értelmében kiállított tartózkodási 

engedélyt, a nem munkavállalási célból 

kiállított tartózkodási engedélyt vagy a 

valamely tagállamban munkavállalásra 

jogosító bármely egyéb engedélyt 

visszavonják, vagy megújítását elutasítsák. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/107 

Módosítás  107 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az oktatáshoz és a szakképzéshez való 

hozzáférés céljából megkövetelhetik a 

megfelelı szintő nyelvtudás igazolását. A 

felsıoktatáshoz való hozzáférés 

különleges oktatási elıfeltételek 

teljesítésétıl tehetı függıvé; 

a) az (1) bekezdés c) pontja alapján: 

 – korlátozhatják alkalmazását a harmadik 

országokból származó azon 

munkavállalókra, akik alkalmazásban 

állnak; 

 – kizárhatják a harmadik országokból 

származó azon munkavállalókat, akiknek 

tartózkodását a 2004/114/EK irányelvvel 

összhangban engedélyezték;  

 – kizárhatják a tanulmányi és megélhetési 

juttatásokat és kölcsönöket, vagy egyéb 

juttatásokat és kölcsönöket;  

 – a meghatározott tevékenység 

gyakorlásához nem közvetlenül 

kapcsolódó egyetemi és középiskolát 

követı oktatáshoz és a szakképzéshez való 

hozzáférés tekintetében a nemzeti joggal 

összhangban meghatározott elıfeltételeket 

rögzíthetnek, többek között nyelvtudás 

igazolását és tandíj kifizetését;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/108 

Módosítás  108 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) korlátozhatják az (1) bekezdés c) pontja 

alapján az illetıre ruházott jogokat a 

tanulmányi ösztöndíjak terén; 

törölve 

Or. en 

 

 


