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8.12.2010 A7-0265/113 

Módosítás  113 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

az S&D képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) akik a kereskedelemhez és 

beruházásokhoz kapcsolódó természetes 

személyek bizonyos csoportjainak 

belépését és ideiglenes tartózkodását 

megkönnyítı nemzetközi megállapodásban 

foglalt kötelezettségek keretében lépnek be 

valamely tagállam területére, különösen az 

Európai Közösség GATS-

kötelezettségvállalásai értelmében a 

vállalaton belül áthelyezett személyek, a 

szerzıdéses szolgáltatók és felsıfokú 

végzettséggel rendelkezı gyakornokok; 

c) akik a kereskedelemhez és 

beruházásokhoz kapcsolódó természetes 

személyek bizonyos csoportjainak 

belépését és ideiglenes tartózkodását 

megkönnyítı nemzetközi megállapodásban 

foglalt kötelezettségek keretében lépnek be 

valamely tagállam területére, különösen a 

vállalaton belül áthelyezett személyek és a 

szerzıdéses szolgáltatók, kivéve amikor 

ezen irányelv III. fejezetének 

rendelkezéseit alkalmazzák; 

 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/114 

Módosítás  114 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

az S&D képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) akiknek hat hónapot meg nem haladó 

idıszakra engedélyezték a valamely 

tagállam területére való belépést bármely 

tizenkét hónapos idıszakban szezonális 

munkavállalás céljából;  

 

d) akiknek hat hónapot meg nem haladó 

idıszakra engedélyezték a valamely 

tagállam területére való belépést bármely 

tizenkét hónapos idıszakban szezonális 

munkavállalás céljából, kivéve amikor 

ezen irányelv III. fejezetének 

rendelkezéseit alkalmazzák; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/115 

Módosítás  115 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

az S&D képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) akiket a harmadik országok 

állampolgárainak, illetve a hontalan 

személyeknek menekültként, vagy a más 

okból nemzetközi védelemre jogosultként 

való elismerésének feltételeirıl és az e 

jogállasok tartalmára vonatkozó 

minimumszabályokról szóló, 2004. április 

29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv alapján 

nemzetközi védelemben részesítenek, 

kivéve amikor ezen irányelv III. 

fejezetének rendelkezéseit alkalmazzák; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/116 

Módosítás  116 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

az S&D képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok legkésıbb ...*-ig hatályba 

léptetik azokat a törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy ennek az 

irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e 

rendelkezések szövegérıl, valamint az 

említett rendelkezések és ezen irányelv 

közötti megfelelési táblázatról.” 

A tagállamok legkésıbb ...*-ig hatályba 

léptetik azokat a törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy ennek az 

irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e 

rendelkezések szövegérıl, valamint az 

említett rendelkezések és ezen irányelv 

közötti megfelelési táblázatról.” 

 *HL kérjük a dátumot beilleszteni: az 

ezen irányelv hatálybalépését követı két 

éven belül. 

Or. en 

 

 


