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Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kes sisenevad liikmesriiki 
rahvusvaheliste kokkulepetega võetud 
kohustuste raames, millega hõlbustatakse 
teatavatesse kategooriatesse kuuluvate 
kaubanduse ja investeeringutega seotud 
füüsiliste isikute liikmesriiki sisenemist ja 
seal ajutist viibimist. Eeskätt peetakse 
silmas äriühingusiseselt üleviidavaid 
isikuid, alltöövõtu korras teenuse osutajaid 
ja GATSi alusel võetud Euroopa 
Ühenduse kohustustes ettenähtud 
kõrgharidusega praktikante; 

c) kes sisenevad liikmesriiki 
rahvusvaheliste kokkulepetega võetud 
kohustuste raames, millega hõlbustatakse 
teatavatesse kategooriatesse kuuluvate 
kaubanduse ja investeeringutega seotud 
füüsiliste isikute liikmesriiki sisenemist ja 
seal ajutist viibimist. Eeskätt peetakse 
silmas äriühingusiseselt üleviidavaid 
isikuid ja alltöövõtu korras teenuse 
osutajaid, välja arvatud seoses käesoleva 
direktiivi III peatüki sätetega; 

 

Or. en 



 

AM\851356ET.doc  PE450.507v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.12.2010 A7-0265/114 

Muudatusettepanek  114 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d 
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d) kes on lubatud liikmesriiki 
hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks 
kuuks mis tahes kaheteistkümne kuu 
pikkuse ajavahemiku jooksul;  

 

d) kes on lubatud liikmesriiki 
hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks 
kuuks mis tahes kaheteistkümne kuu 
pikkuse ajavahemiku jooksul, välja 
arvatud seoses käesoleva direktiivi III 
peatüki sätetega; 
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 d a) kes on rahvusvahelise kaitse saaja 
vastavalt nõukogu direktiivile 2004/83/EÜ 
(miinimumnõuete kohta, mida 
kolmandate riikide kodanikud ja 
kodakondsuseta isikud peavad täitma, et 
saada pagulase või muul põhjusel 
rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, 
ja antava kaitse sisu kohta), välja arvatud 
seoses käesoleva direktiivi III peatüki 
sätetega; 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt […]. Nad edastavad viivitamata 
komisjonile kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli. 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt .......*. Nad edastavad viivitamata 
komisjonile kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli. 

 * Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: kaks 
aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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