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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.12.2010 A7-0265/109 

Muudatusettepanek  109 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) piirates lõike 1 punktis h nimetatud 

õigusi sotsiaalkorterite suhtes juhtudega, 

kui kolmanda riigi kodanik on 

liikmesriigis elanud või tal on õigus seal 

elada vähemalt kolm aastat; 

c) seoses lõike 1 punktiga h: 

 – piirates selle kohaldamist nendele 

kolmandatest riikidest pärit töötajatele, 

kellel on töökoht;   

 – piirates juurdepääsu eluasemele; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/110 

Muudatusettepanek  110 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) piirates lõike 1 punktides a, b ja g 

nimetatud õigusi vaid nende kolmandatest 

riikidest pärit töötajatega, kellel on 

töökoht; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  111 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) piirates lõike 1 punktis e nimetatud 
õigusi vaid nende kolmandatest riikidest 
pärit töötajatega, kellel on töökoht, välja 

arvatud töötuskindlustusega seotud 

õigused. 

e) piirates lõike 1 punktis e nimetatud 
õigusi kolmandatest riikidest pärit 
töötajatele, kuid mitte piirates neid õigusi 

nendele kolmandatest riikidest pärit 

töötajatele, kellel on töökoht või kes on 

töötanud vähemalt kuus kuud ja on 

registreeritud töötutena. 

 Lisaks võivad liikmesriigid otsustada, et 

lõike 1 punkti e ei kohaldata perehüvitiste 

osas nendele kolmandate riikide 

kodanikele, kellel ei ole luba töötada 

liikmesriigi territooriumil rohkem kui 

kuus kuud, nendele kolmandate riikide 

kodanikele, kellel on luba õpinguteks, või 

nendele kolmandate riikide kodanikele, 

kellel on lubatud töötada viisa alusel. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  112 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

fraktsiooni PPE nimel 
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Véronique Mathieu 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) seoses lõike 1 punktiga g 

 piirates selle kohaldamist 

maksusoodustuste osas nende juhtudega, 

kus kolmandast riigist pärit töötaja 

perekonnaliikmetel, kellele see töötaja 

soodustusi taotleb, on registreeritud või 

alaline elukoht asjaomase liikmesriigi 

territooriumil. 

Or. en 

 


