
 

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

RO Unită în diversitate RO 

8.12.2010 A7-0265/99 

Amendamentul 99 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 

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

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) O solicitare poate fi considerată 
inadmisibilă din motive legate de 
contingentele de admisie în ceea ce 
privește resortisanții din țările terțe în 
căutarea unui loc de muncă și, prin 
urmare, prelucrarea acesteia nu este 
necesară. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/100 

Amendamentul 100 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot cere solicitanților să 
plătească taxele de prelucrare a 
solicitărilor, în conformitate cu prezenta 
directivă. Nivelul acestora trebuie să fie 
proporțional și poate fi bazat pe principiul 

serviciului efectiv furnizat. 

Statele membre pot cere solicitanților să 
plătească taxe. După caz, aceste taxe sunt 
colectate pentru prelucrarea solicitărilor, 
în conformitate cu prezenta directivă. În 
aceste cazuri, nivelul taxelor este 
proporțional și poate fi bazat pe principiul 
serviciilor efectiv furnizate pentru 
procesarea solicitărilor și eliberarea 
permiselor. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/101 

Amendamentul 101 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dreptul de tranzit pe teritoriul altor 
state membre în vederea exercitării 
drepturilor menționate la litera (a); 

eliminat 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/102 

Amendamentul 102 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Lucrătorii din țările terțe vor beneficia 
de egalitatea de tratament cu lucrătorii 
naționali, cel puțin în legătură cu 
următoarele: 

(1) Lucrătorii din țările terțe menționați la 
articolul 1 alineatul (3) literele (b) și (c) 
beneficiază de egalitate de tratament cu 

lucrătorii naționali din statul membru în 
care își au reședința, în legătură cu 
următoarele: 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
8.12.2010 A7-0265/103 

Amendamentul 103 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) plata drepturilor de pensie acumulate 
atunci când se mută în alt stat membru; 

eliminat 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/104 

Amendamentul 104 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) accesul la bunuri si servicii și la 
bunurile și serviciile pentru populație, 
inclusiv la procedurile de obținere a 

locuințelor și la asistența acordată de 
serviciile de ocupare a forței de muncă. 

(h) accesul la bunuri si servicii și la 
bunurile și serviciile pentru populație, 
inclusiv la procedurile de obținere a 

locuințelor, în conformitate cu dreptul 
intern; prezentul alineat nu aduce 
atingere libertății contractuale în 
conformitate cu dreptul intern și cu 
dreptul Uniunii. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/105 

Amendamentul 105 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) servicii de consiliere acordate de 
oficiile forțelor de muncă. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/106 

Amendamentul 106 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Dreptul la egalitate de tratament, 
astfel cum este prevăzut la alineatul (1), 
nu aduce atingere dreptului statului 
membru de a retrage sau de a refuza 
reînnoirea permisului de ședere emis în 
temeiul prezentei directive, a permisului 
de ședere emis în alte scopuri decât 
ocuparea unui loc de muncă sau a 
oricărei alte autorizații de ocupare a unui 
loc de muncă într-un stat membru. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/107 

Amendamentul 107 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) prin solicitarea unei dovezi privind 
cunoașterea corespunzătoare a limbii 
pentru acces la educație și formare. 
Accesul la studiile universitare poate fi 
obiectul îndeplinirii unor cerințe 
preliminare specifice în materie de 
educație. 

(a) în temeiul alineatului 1 litera (c): 

 – prin limitarea aplicării acesteia la 
lucrătorii din țările terțe care au un loc de 
muncă; 

 – prin excluderea lucrătorilor din țările 
terțe care au fost admiși pe teritoriul lor 
în conformitate cu Directiva 
2004/114/CE; 

 – prin excluderea burselor și 
împrumuturilor de studii și de întreținere 
sau a altor burse și împrumuturi; 

 – prin stabilirea unor condiții prealabile 
specifice, inclusiv cunoașterea 
corespunzătoare a limbii și plata taxelor de 
studii, în conformitate cu legislația 
națională, aferente accesului la studii 
universitare și post-liceale sau la formări 
profesionale care nu au legătură directă 
cu activitatea concretă desfășurată la 
locul de muncă; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/108 

Amendamentul 108 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) prin limitarea drepturilor acordate în 
temeiul paragrafelor 1 litera(c) în ceea ce 
privește bursele de studii; 

eliminat 

Or. en 

 
 


