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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2010 A7-0265/109 

Módosítás  109 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) korlátozhatják az (1) bekezdés h) pontja 

alapján az illetıre ruházott jogokat a 

közszféra keretében történı lakáshoz jutás 

tekintetében olyan esetekre, amikor a 

harmadik ország állampolgára legalább 

három éve tartózkodik vagy jogosult 

tartózkodni a tagállam területén; 

c) az (1) bekezdés h) pontja alapján 

 – korlátozhatják alkalmazását a harmadik 

országokból származó azon 

munkavállalókra, akik alkalmazásban 

állnak; 

 – korlátozhatják a lakáshoz jutást; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/110 

Módosítás  110 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) korlátozhatják az (1) bekezdés a), b) és 

g) pontja alapján a harmadik országokból 

származó munkavállalókra ruházott 

jogokat azon személyekre, akik 

alkalmazásban állnak; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/111 

Módosítás  111 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja 

alapján a harmadik országokból származó 

munkavállalókra ruházott jogokat azon 

személyekre, akik alkalmazásban állnak, 

kivéve a munkanélküli juttatások 

területén. 

e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja 

alapján a harmadik országokból származó 

munkavállalókra ruházott jogokat, de nem 

korlátozhatják ezeket a jogokat a 

harmadik országokból származó azon 

munkavállalók esetében, akik 

alkalmazásban állnak vagy legalább hat 

hónapig alkalmazásban álltak, illetve 

akiket munkanélküliként nyilvántartásba 

vettek.  

 Ezenkívül a tagállamok határozhatnak 

úgy, hogy a családi ellátások tekintetében 

az (1) bekezdés e) pontja nem 

alkalmazandó a harmadik országok olyan 

állampolgáraira, akik valamely tagállam 

területén hat hónapot meg nem haladó 

ideig érvényes munkavállalási engedélyt 

kaptak, harmadik országok olyan 

állampolgáraira, akiknek tartózkodását 

tanulmányok folytatása céljából 

engedélyezték, valamint harmadik 

országok olyan állampolgáraira, akiknek 

a munkavállalása vízum alapján 

engedélyezett. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/112 

Módosítás  112 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – e a) pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 e a) az (1) bekezdés g) pontja alapján 

 az adókedvezmények tekintetében 

korlátozhatják alkalmazását olyan 

esetekre, amelyeknél a harmadik 

országból származó munkavállaló azon 

családtagjai, akikre nézve a juttatásokat 

igényli, bejegyzett vagy szokásos 

tartózkodási helye az érintett tagállam 

területén belül található. 

Or. en 

 

 


