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8.12.2010 A7-0265/109 

Τροπολογία  109 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 

1, σηµείο η), σχετικά µε την κοινωνική 
στέγη µόνο στους υπηκόους τρίτων 
χωρών που έχουν διαµείνει ή έχουν το 
δικαίωµα να διαµείνουν στην επικράτειά 
τους για τουλάχιστον τρία έτη· 

(γ) σύµφωνα µε την παράγραφο 1, σηµείο 

η) 

 - περιορίζοντας την εφαρµογή της στους 
εργαζοµένους τρίτων χωρών που 
κατέχουν θέση απασχόλησης·  

 - περιορίζοντας την πρόσβαση στη 
στέγαση·  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.12.2010 A7-0265/110 

Τροπολογία  110 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 
1, σηµεία α), β) και ζ), στους 
εργαζόµενους τρίτων χωρών που 
κατέχουν θέση απασχόλησης· 

∆ιαγράφεται 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/111 

Τροπολογία  111 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 

χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 

1, σηµείο ε), στους εργαζόµενους τρίτων 

χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
εξαιρουµένων των επιδοµάτων ανεργίας. 

(ε) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 

χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 

1, σηµείο ε), στους εργαζόµενους τρίτων 

χωρών, αλλά χωρίς να περιορίζονται τα 
δικαιώµατα αυτά για τους εργαζοµένους 
που κατέχουν θέση απασχόλησης ή που 
απασχολούνταν για κατώτατο διάστηµα 6 
µηνών και που έχουν δηλωθεί ως άνεργοι. 

 Επιπλέον, τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1, σηµείο 
(ε) που αφορά τις οικογενειακές παροχές 
δεν εφαρµόζεται σε υπηκόους τρίτων 
χωρών στους οποίους είτε έχει χορηγηθεί 
άδεια να εργαστούν στην επικράτεια 
κράτους µέλους για χρονικό διάστηµα όχι 
ανώτερο των έξι µηνών είτε έχουν γίνει 
δεκτοί χάριν σπουδών ή σε υπηκόους 
τρίτων χωρών στους οποίους έχει 
επιτραπεί να εργάζονται βάσει θεώρησης 
διαβατηρίου· 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/112 

Τροπολογία  112 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ε α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 
στοιχείο ζ 

 όσον αφορά τα φορολογικά 
πλεονεκτήµατα, περιορίζοντας την 
εφαρµογή της σε περιπτώσεις στις οποίες 
ο καταχωρισµένος ή o συνήθης τόπος 
διαµονής των µελών της οικογένειας 
εργαζόµενου τρίτης χώρας για τa οποίa 
αιτείται τα πλεονεκτήµατα, βρίσκεται 
εντός της επικράτειας του οικείου 
κράτους µέλους. 

Or. en 

 

 

 


