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8.12.2010 A7-0265/109 

Ändringsförslag  109 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 h i fråga om allmännyttiga 

bostäder till fall där 

tredjelandsmedborgaren har vistats eller 

har rätt att vistas på deras territorium i 

minst tre år, 

c) vad gäller punkt 1 h 

 – begränsa dess tillämpning till de 

tredjelandsmedborgare som har 

anställning, 

 – begränsa tillgången till bostäder, 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/110 

Ändringsförslag  110 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led d 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 a, b och g till 

tredjelandsmedborgare som har 

anställning, 

utgår 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/111 

Ändringsförslag  111 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som 

har anställning, förutom med avseende på 

arbetslöshetsunderstöd. 

e) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 e för tredjelandsmedborgare, men 

inte begränsa sådana rättigheter för 

tredjelandsmedborgare som har 

anställning, eller som har varit anställda 

under en minimiperiod på sex månader 

och som är registrerade som arbetslösa. 

 Medlemsstaterna får dessutom bestämma 

att punkt 1 e med avseende på 

familjeförmåner inte ska tillämpas på 

tredjelandsmedborgare som har beviljats 

arbetstillstånd inom en medlemsstat för en 

period på högst sex månader, för 

tredjelandsmedborgare som har fått 

uppehållstillstånd för studier eller för 

tredjelandsmedborgare som har tillstånd 

att arbeta på grundval av visering. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/112 

Ändringsförslag  112 
Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led ea (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) vad gäller punkt 1 g 

 med hänsyn till skatteförmånerna 

begränsa tillämpningen till fall där den 

registrerade eller sedvanliga 

uppehållsorten för 

tredjelandsmedborgarens 

familjemedlemmar, för vilka denne 

ansöker om förmåner, ligger inom den 

berörda medlemsstaten. 

Or. en 

 

 


