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8.12.2010 A7-0265/99 

Ändringsförslag  99 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. En ansökan får betraktas som 

otillåtlig med hänvisning till att ett stort 

antal tredjelandsmedborgare beviljats 

inresa för anställning, och behöver då 

inte behandlas. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/100 

Ändringsförslag  100 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får begära att sökande 

betalar avgift för handläggningen av 

ansökningar i enlighet med detta direktiv. 

Avgiftsnivåerna ska vara proportionerliga 

och de får bygga på principen om att 

avgifter ska motsvara den tjänst som 

faktiskt tillhandahålls. 

Medlemsstaterna får begära att sökande 

betalar avgift. När så är lämpligt ska dessa 

avgifter tas ut för handläggningen av 

ansökningar i enlighet med detta direktiv. I 

dessa fall ska avgiftsnivåerna vara 

proportionerliga och de får bygga på 

principen om att avgifter ska motsvara de 

tjänster som faktiskt tillhandahålls för 

handläggning av ansökningar och 

utfärdande av tillstånd. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/101 

Ändringsförslag  101 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) resa genom andra medlemsstater i syfte 

att utöva de rättigheter som anges i a, 

utgår 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/102 

Ändringsförslag  102 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Arbetstagare från tredjeland ska åtnjuta 

samma behandling som en medlemsstats 

egna medborgare, åtminstone i fråga om 

följande: 

1. Arbetstagare från tredjeland enligt 

artikel 3.1 b och c ska åtnjuta samma 

behandling som medborgarna i den 

medlemsstat där de vistas i fråga om 

följande: 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/103 

Ändringsförslag  103 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 – led f 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Utbetalning av intjänade pensioner vid 

flytt till ett tredjeland. 

utgår 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/104 

Ändringsförslag  104 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 – led h 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) Tillgång till varor och tjänster och 

leveranser av allmänt tillgängliga varor och 

tjänster, inbegripet förfaranden för att 

erhålla bostad och bistånd som lämnas av 

arbetsförmedlingar. 

h) Tillgång till varor och tjänster och 

leveranser av allmänt tillgängliga varor och 

tjänster, inbegripet förfaranden för att 

erhålla bostad i enlighet med nationell 

lagstiftning. Denna punkt påverkar inte 

avtalsfriheten i enlighet med unionsrätten 

och nationell lagstiftning. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.12.2010 A7-0265/105 

Ändringsförslag  105 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 – led ha (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ha) Rådgivning som ges av 

arbetsförmedlingar. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/106 

Ändringsförslag  106 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Den rätt till likabehandling som anges 

i punkt 1 ska inte påverka 

medlemsstaternas rätt att återkalla eller 

vägra att förnya uppehållstillstånd som 

utfärdats i enlighet med detta direktiv, 

uppehållstillstånd som utfärdats för andra 

ändamål än arbete eller andra tillstånd att 

arbeta i en medlemsstat. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/107 

Ändringsförslag  107 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) begära bevis på lämpliga 

språkkunskaper för tillträde till utbildning 

och yrkesutbildning; tillträde till 

universitet får förenas med villkor om att 

särskilda utbildningskrav uppfylls, 

a) vad gäller punkt 1 c: 

 −−−− begränsa dess tillämpning till de 

arbetstagare från tredjeland som har 

arbete, 

 −−−− undanta de arbetstagare från tredjeland 

som beviljats inresa på deras territorium i 

enlighet med direktiv 2004/114/EG, 

 −−−− undanta stipendier, studiebidrag och 

studielån eller andra bidrag och lån, 

 −−−− fastställa specifika villkor i enlighet med 

den nationella lagstiftningen, inbegripet 
krav på språkkunskaper och betalning av 

utbildningsavgifter, för tillträde till 

universitetsutbildning och annan högre 

utbildning och yrkesutbildning som inte är 

direkt kopplad till det konkreta arbetet, 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/108 

Ändringsförslag  108 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 c i fråga om stipendier, 

utgår 

Or. en 

 

 


