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8. 12. 2010 A7-0265/113 

Pozměňovací návrh  113 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) kteří vstupují do některého členského 
státu v souladu se závazky obsaženými 
v mezinárodní dohodě, která usnadňuje 
vstup a dočasný pobyt určitých kategorií 
fyzických osob z oblasti obchodu a 
investic, zejména na osoby převedené v 
rámci společnosti, smluvní dodavatele 
služeb a vystudované stážisty podle 
závazků GATS Evropského společenství; 

c) kteří vstupují do některého členského 
státu v souladu se závazky obsaženými 
v mezinárodní dohodě, která usnadňuje 
vstup a dočasný pobyt určitých kategorií 
fyzických osob z oblasti obchodu a 
investic, zejména na osoby převedené v 
rámci společnosti a smluvní dodavatele 
služeb, s výjimkou ustanovení kapitoly III 
této směrnice; 

 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/114 

Pozměňovací návrh  114 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) kteří byli přijati některým členským 
státem na své území pro sezónní práce na 
dobu, která nepřekračuje šest měsíců 
v jakýchkoliv dvanácti měsících;  

 

d) kteří byli přijati některým členským 
státem na své území pro sezónní práce na 
dobu, která nepřekračuje šest měsíců 
v jakýchkoliv dvanácti měsících, s 
výjimkou ustanovení kapitoly III této 
směrnice; 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/115 

Pozměňovací návrh  115 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl 3 – odst. 2 – písm. d a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) kteří požívají mezinárodní ochrany 
podle směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 
29. dubna 2004 o minimálních normách, 
které musí splňovat státní příslušníci 
třetích zemí nebo osoby bez státní 
příslušnosti, aby mohli žádat o postavení 
uprchlíka nebo osoby, která z jiných 
důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a 
o obsahu poskytované ochrany, s 
výjimkou ustanovení kapitoly III této 
směrnice;  

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/116 

Pozměňovací návrh  116 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí. 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]*. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí. 

 *Pro Úř. věst. vložte prosím datum: dva roky od 
vstupu této směrnice v platnost. 

Or. en 

 
 


