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8.12.2010 A7-0265/99 

Predlog spremembe  99 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Vloga se lahko razglasi za 

nesprejemljivo na podlagi kvote, s katero 

se omejuje število državljanov tretjih držav 

na trgu dela, in se torej ne obravnava. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/100 

Predlog spremembe  100 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 10 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članic lahko od prosilcev zahtevajo 

plačilo taks za obravnavanje vlog v skladu 

s to direktivo. Višina taks mora biti 

sorazmerna in lahko temelji na načelu 

dejansko zagotovljene storitve. 

Države članic lahko od prosilcev zahtevajo 

plačilo taks. Po potrebi se plačilo taks 

zahteva za obravnavanje vlog v skladu s to 

direktivo. Višina taks je v takem primeru 

sorazmerna in osnovana na načelu 

dejansko zagotovljene storitve obravnave 

vlog in izdaje dovoljenja. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/101 

Predlog spremembe  101 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 11 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) prehoda preko drugih držav članic, da 

bi uresničil pravice iz točke (a); 

črtano 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/102 

Predlog spremembe  102 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Delavci iz tretjih držav so upravičeni do 

enakega obravnavanja kot državljani, zlasti 

glede: 

1. Delavci iz tretjih držav iz točk (b) in (c) 

člena 3(1) so upravičeni do enakega 

obravnavanja kot državljani države 

članice, kjer prebivajo, glede: 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/103 

Predlog spremembe  103 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 – točka f 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) plačil za pridobljeno pokojnino v 

primeru selitve v tretjo državo; 

črtano 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/104 

Predlog spremembe  104 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 – točka h 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) dostopa do blaga in storitev ter dobave 

blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 

javnosti, vključno s postopki za pridobitev 

stanovanj in pomočjo, ki jo nudijo službe 

za zaposlovanje. 

(h) dostopa do blaga in storitev ter dobave 

blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 

javnosti, vključno s postopki za pridobitev 

stanovanj po določbah nacionalnega 

prava. Odstavek ne posega v pogodbeno 

svobodo v skladu s pravom Unije in 

nacionalnim pravom. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/105 

Predlog spremembe  105 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 – točka h a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha) svetovalnih služb, ki jih nudijo službe 

za zaposlovanje. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/106 

Predlog spremembe  106 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Pravica do enakega obravnavanja, kot 

je opredeljena v odstavku 1, ne posega v 

pravico države članice, da odvzame 

dovoljenje za prebivanje, izdano na 

podlagi te direktive, dovoljenje za 

prebivanje, ki ni izdano zaradi dela, ali 

katero koli drugo dovoljenje za delo v 

državi članici, ali da ga ne podaljša. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/107 

Predlog spremembe  107 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 2 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) z zahtevanjem dokazila o ustreznem 

znanju jezika za dostop do izobraževanja 

in usposabljanja. Za dostop do univerze se 

lahko zahteva izpolnitev posebnih 

predpogojev glede izobraževanja; 

(a) v odstavku 1(c): 

 – z omejevanjem njegove uporabe na tiste 

delavce iz tretjih držav, ki so v delovnem 

razmerju; 

 – z izključitvijo tistih delavcev iz tretjih 

držav, ki jih je država članica na svoje 

ozemlje sprejela v skladu z Direktivo 

2004/114/ES; 

 – z izključitvijo štipendij in posojil za 

študij in vzdrževanje ter drugih štipendij 

in posojil;  

 – z določitvijo posebnih pogojev, vključno 

z znanjem jezika in plačilom šolnine, v 

skladu z nacionalnim pravom, za dostop 

do univerzitetnega in višješolskega 

oziroma visokošolskega izobraževanja in 

poklicnega usposabljanja, ki ni 

neposredno vezan na konkretne poklicne 

dejavnosti; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/108 

Predlog spremembe  108 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) z omejevanjem pravic, priznanih v 

odstavku 1(c) glede štipendij za študij; 

črtano 

Or. en 

 

 


