
 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.12.2010 A7-0265/109 

Tarkistus  109 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan 

mukaisia oikeuksia julkisin varoin 

rahoitetun asumisen osalta koskemaan 

tapauksia, joissa kolmannen maan 

kansalainen on oleskellut tai joissa 

hänellä on oikeus oleskella kyseisen 

jäsenvaltion alueella vähintään kolmen 

vuoden ajan; 

c) 1 kohdan h alakohdan mukaisesti; 

 – rajoittamalla hakemuksen työsuhteessa 

oleviin kolmansista maista tulleisiin 

työntekijöihin; 

 – rajoittamalla asunnon saantia; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/110 

Tarkistus  110 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) rajoittamalla 1 kohdan a, b ja 

g alakohdan mukaiset oikeudet 

työsuhteessa oleviin kolmansista maista 

tulleisiin työntekijöihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/111 

Tarkistus  111 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan 

mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa 

lukuun ottamatta, työsuhteessa oleviin 

kolmansista maista tulleisiin 

työntekijöihin. 

e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan 

mukaisia kolmansista maista tulleita 

työntekijöitä koskevia oikeuksia, mutta 

rajoittamatta kolmansista maista tulevien, 

työsuhteessa olevien tai sellaisten 

työntekijöiden oikeuksia, jotka ovat olleet 

työllistettyinä vähintään kuuden 

kuukauden ajan ja jotka on rekisteröity 

työttömiksi. 

 Lisäksi jäsenvaltio voi päättää, että perhe-

etuuksia koskevaa 1 kohdan e alakohtaa 

ei sovelleta kolmannen maan 

kansalaisiin, joilla on lupa työskennellä 

jäsenvaltion alueella korkeintaan kuuden 

kuukauden ajan, kolmannen maan 

kansalaisiin, jotka ovat tulleet 

opiskelemaan, tai kolmannen maan 

kansalaisiin, joilla on lupa työskennellä 

viisumin perusteella. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/112 

Tarkistus  112 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) 1 kohdan g alakohdan mukaisesti 

 rajoittamalla veroetuuksien osalta 

tasavertaisen kohtelun soveltamisen 

tapauksiin, joissa niiden perheenjäsenten 

rekisteröity tai tavanomainen 

asuinpaikka, joista kolmannesta maasta 

tuleva työntekijä vaatii etuuksia, on 

asianomaisen jäsenvaltion alueella. 

Or. en 

 

 


