
 

AM\851349CS.doc  PE450.507v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

8. 12. 2010 A7-0265/109 

Pozměňovací návrh  109 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. 

h), pokud jde o ubytování ve veřejných 
kapacitách na případy, ve kterých státní 
příslušník třetí země pobývá nebo má 
právo pobytu na území státu po dobu 
nejméně tří let; 

(c) v odst. 1 písm. h) 

 – omezí žádosti na ty pracovníky z třetích 
zemí, kteří jsou již zaměstnáni; 

 – omezí přístup k bydlení; 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/110 

Pozměňovací návrh  110 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) omezí práva poskytnutá v odst. 1 
písm. a), b) a g) na ty pracovníky z třetích 
zemí, kteří jsou již zaměstnáni; 

vypouští se 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/111 

Pozměňovací návrh  111 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Čl. 12 – odst. 2 – písm. e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 

písm. e) na ty pracovníky z třetích zemí, 

kteří jsou již zaměstnáni vyjma dávek 
v nezaměstnanosti. 

(e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 

písm. e) pracovníkům z třetích zemí, 
neomezí však tato práva pro pracovníky 
z třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni 

nebo kteří byli zaměstnáni po dobu 
nejméně šesti měsíců a kteří jsou 
zaregistrováni jako nezaměstnaní.    

 Členské státy navíc mohou rozhodnout, že 
odst. 1 písm. e) týkající se rodinných 
dávek se nevztahuje na státní příslušníky 
třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat 
na území členského státu po dobu nejvýše 
šesti měsíců, státní příslušníky třetích 
zemí, kteří byli přijati za účelem studia, 
nebo na státní příslušníky třetích zemí, 
kteří jsou oprávněni k výkonu práce 
na základě víza.     

Or. en 



 

AM\851349CS.doc  PE450.507v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8. 12. 2010 A7-0265/112 

Pozměňovací návrh  112 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Čl. 12 – odst. 2 – písm. e a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ea) v odst. 1 písm. g) 

 s ohledem na daňové zvýhodnění omezuje 
svoji působnost na případy, kdy se bydliště 
nebo obvyklé místo pobytu rodinných 
příslušníků pracovníků z třetích zemí, 
pro které uplatňuje nárok na dávky, 
nachází na území dotyčného členského 
státu. 

Or. en 

 

 


