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Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 

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

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) care intră pe teritoriul unui stat membru 

în temeiul unor angajamente cuprinse într-
un acord internațional de facilitare a 
accesului și șederii temporare a anumitor 

categorii de persoane fizice care desfășoară 
activități comerciale și de investiții, în 

special persoanele transferate în cadrul 
aceleiași întreprinderi, furnizorii de servicii 
contractuale și stagiarii licențiați în cadrul 
angajamentelor încheiate de Comunitatea 
Europeană în contextul GATS; 

(c) care intră pe teritoriul unui stat membru 

în temeiul unor angajamente cuprinse într-
un acord internațional de facilitare a 
accesului și șederii temporare a anumitor 

categorii de persoane fizice care desfășoară 
activități comerciale și de investiții, în 

special persoanele transferate în cadrul 
aceleiași întreprinderi și furnizorii de 
servicii contractuale, excepție făcând 
dispozițiile prevăzute la Capitolul III din 
prezenta directivă; 

 

Or. en 
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Amendamentul 114 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) cărora li s-a permis accesul pe teritoriul 
unui stat membru pentru o perioadă care nu 
depășește șase luni în cadrul unui interval 

de douăsprezece luni, pentru a lucra cu titlu 
sezonier;  

 

(d) cărora li s-a permis accesul pe teritoriul 
unui stat membru pentru o perioadă care nu 
depășește șase luni în cadrul unui interval 

de douăsprezece luni, pentru a lucra cu titlu 
sezonier, excepție făcând dispozițiile 
prevăzute la Capitolul III din prezenta 
directivă; 

Or. en 
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Amendamentul 115 
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Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) care beneficiază de protecție 
internațională în temeiul Directivei 
2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind standardele minime 
referitoare la condițiile pe care trebuie să 
le îndeplinească resortisanții țărilor terțe 
sau apatrizii pentru a putea beneficia de 
statutul de refugiat, sau persoanele care, 
din alte motive, au nevoie de protecție 
internațională, și referitoare la conținutul 
protecției acordate, excepție făcând 
dispozițiile prevăzute la Capitolul III din 
prezenta directivă; 

Or. en 
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Amendamentul 116 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
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Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 

directive până la…….. . Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul 

dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă. 

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 

directive până la……..*. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul 

dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă. 

 * A se introduce data JO: doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive. 

Or. en 

 
 


