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8.12.2010 A7-0265/109 

Predlog spremembe  109 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 2 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) z omejevanjem pravic, priznanih v 

odstavku 1(h) glede javnih stanovanj v 

primerih, ko je državljan tretje države 

bival ali ima pravico do bivanja na 

ozemlju te države najmanj tri leta; 

(c) v odstavku 1(h) 

 – z omejevanjem njegove uporabe na 

delavce iz tretjih držav, ki imajo 

zaposlitev, 

 – z omejevanjem dostopa do stanovanj; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/110 

Predlog spremembe  110 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 2 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) z omejevanjem pravic, priznanih v 

odstavkih 1(a), (b) in (g), na tiste delavce 

iz tretjih držav, ki so v delovnem 

razmerju; 

črtano 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/111 

Predlog spremembe  111 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 2 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) z omejevanjem pravic, priznanih v 

odstavku 1(e), delavcem iz tretjih držav, ki 

so v delovnem razmerju, razen za 

nadomestila za brezposelnost. 

(e) z omejevanjem pravic, priznanih v 

odstavku 1(e), na delavce iz tretjih držav, 

vendar teh pravic ne omejijo delavcem iz 

tretjih držav, ki so v delovnem razmerju ali 

ki so po najmanj 6 mesecih v delovnem 

razmerju prijavljeni kot brezposelni. 

 Države članice lahko tudi sklenejo, da se 

odstavek 1(e) glede družinskih prejemkov 

ne uporablja za državljane tretjih držav, ki 

imajo dovoljenje za delo na ozemlju 

države članice za čas, ki ne presega šestih 

mesecev, za državljane tretjih držav, ki so 

bili sprejeti zaradi študija, ali za 

državljane tretjih držav, ki lahko delajo na 

podlagi vizuma. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/112 

Predlog spremembe  112 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 2 – točka e a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (e a) v odstavku 1(g) 

 glede davčnih ugodnosti, z omejevanjem 

njegove uporabe na primere, če je stalno 

ali običajno prebivališče družinskih 

članov delavcev iz tretjih držav, za katere 

ta zahteva ugodnosti, na ozemlju te države 

članice. 

Or. en 

 

 


