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8.12.2010 A7-0265/113 

Tarkistus  113 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) jotka saapuvat jäsenvaltioon sellaisten 

sitoumusten nojalla, jotka sisältyvät kaupan 

ja investointien alalla toimivien 

luonnollisten henkilöiden tiettyjen ryhmien 

maahanpääsyä ja väliaikaista oleskelua 

helpottaviin kansainvälisiin sopimuksiin; 

tämä koskee erityisesti yrityksen sisällä 

siirron saaneita henkilöitä, 

sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja 

Euroopan yhteisön GATS-sitoumusten 

mukaisia korkeakoulututkinnon 

suorittaneita harjoittelijoita; 

c) jotka saapuvat jäsenvaltioon sellaisten 

sitoumusten nojalla, jotka sisältyvät kaupan 

ja investointien alalla toimivien 

luonnollisten henkilöiden tiettyjen ryhmien 

maahanpääsyä ja väliaikaista oleskelua 

helpottaviin kansainvälisiin sopimuksiin; 

tämä koskee erityisesti yrityksen sisällä 

siirron saaneita henkilöitä ja 

sopimusperusteisia palveluntarjoajia tämän 

direktiivin III luvun määräyksiä lukuun 

ottamatta;  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/114 

Tarkistus  114 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion 

alueelle enintään kuuden kuukauden ajaksi 

minkä tahansa kahdentoista kuukauden 

jakson aikana kausiluonteista työtä varten;  

 

d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion 

alueelle enintään kuuden kuukauden ajaksi 

minkä tahansa kahdentoista kuukauden 

jakson aikana kausiluonteista työtä varten 

tämän direktiivin III luvun määräyksiä 

lukuun ottamatta; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/115 

Tarkistus  115 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) jotka saavat kolmansien maiden 

kansalaisten ja kansalaisuudettomien 

henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai 

muuta kansainvälistä suojelua 

tarvitseviksi henkilöiksi koskevista 

vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn 

suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 

2004 annetun neuvoston direktiivin 

2004/83/EY mukaista kansainvälistä 

suojelua tämän direktiivin III luvun 

määräyksiä lukuun ottamatta; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/116 

Tarkistus  116 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella 

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

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään … päivänä …kuuta 

….. Niiden on toimitettava komissiolle 

viipymättä kirjallisina nämä säännökset 

sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 

koskeva vastaavuustaulukko. 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään … päivänä …kuuta*. 

Niiden on toimitettava komissiolle 

viipymättä kirjallisina nämä säännökset 

sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 

koskeva vastaavuustaulukko. 

 __________________ 

*EUVL lisää päivämäärä: kahden vuoden 

kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 

Or. en 

 

 


