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Amendamentul 109 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 

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

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) prin limitarea drepturilor acordate în 
temeiul paragrafului 1 litera (h) privind 
locuințele de stat la cazurile în care 
resortisanții din țările terțe au avut ori au 
dreptul de ședere pe teritoriul statului 
membru pentru o perioada de cel puțin 
trei ani; 

(c) în temeiul alineatului 1 litera (h): 

 – prin limitarea aplicării acesteia la 
lucrătorii din țările terțe care au un loc de 
muncă; 

 – prin limitarea accesului la locuințe; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/110 

Amendamentul 110 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) prin restrângerea drepturilor acordate 
în temeiul alineatului 1, literele (a), (b) și 
(g) acelor lucrători din țările terțe care au 
un loc de muncă. 

eliminat 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/111 

Amendamentul 111 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) prin restrângerea drepturilor acordate 
în temeiul alineatului 1 litera (e) 
lucrătorilor din țările terțe care au un loc de 

muncă, cu excepția ajutorului de șomaj. 

(e) prin limitarea drepturilor acordate în 
temeiul alineatului 1 litera (e) lucrătorilor 
din țările terțe, dar fără restricționarea 
acestor drepturi pentru lucrătorii din 
țările terțe care au un loc de muncă sau 
care au avut un loc de muncă pe o 
perioadă de cel puțin 6 luni sau care sunt 
înregistrați drept șomeri. 

 De asemenea, statele membre pot decide 
ca alineatul 1 litera (e) cu privire la 
beneficii familiale să nu se aplice 
resortisanților țărilor terțe care au fost 
autorizați să lucreze pe teritoriul unui stat 
membru pentru o durată maximă de șase 
luni, resortisanților din țările terțe care au 
fost admiși pentru studii sau 
resortisanților din țările terțe care au 
drept de muncă pe baza unei vize. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/112 

Amendamentul 112 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) în temeiul alineatului 1 litera (g) 

 privind beneficiile fiscale, prin limitarea 
aplicării acesteia la cazurile în care 
domiciliul înregistrat sau obișnuit al 
membrilor familiei unui lucrător dintr-o 
țară terță, pentru care acesta solicită 
beneficii, se află pe teritoriul statului 
membru respectiv. 

Or. en 


