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8.12.2010 A7-0265/113 

Predlog spremembe  113 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) ki vstopijo v državo članico v skladu z 

zavezami iz mednarodnega sporazuma, ki 

omogočajo vstop in začasno bivanje 

določenim kategorijam fizičnih oseb zaradi 

trgovine in naložb, zlasti osebju, 

premeščenemu znotraj podjetja, 

ponudnikom pogodbenih storitev in 

diplomiranim pripravnikom na podlagi 

obveznosti GATS Evropske skupnosti; 

(c) ki vstopijo v državo članico v skladu z 

zavezami iz mednarodnega sporazuma, ki 

omogočajo vstop in začasno bivanje 

določenim kategorijam fizičnih oseb zaradi 

trgovine in naložb, zlasti osebju, 

premeščenemu znotraj podjetja in 

ponudnikom pogodbenih storitev, z izjemo 

določb iz poglavja III te direktive; 

 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/114 

Predlog spremembe  114 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) ki so bili sprejeti na ozemlje države 

članice za obdobje, ki ni daljše od šestih 

mesecev v katerem koli dvanajstmesečnem 

obdobju, zaradi sezonskega dela;  

 

(d) ki so bili sprejeti na ozemlje države 

članice za obdobje, ki ni daljše od šestih 

mesecev v katerem koli dvanajstmesečnem 

obdobju, zaradi sezonskega dela, z izjemo 

določb iz poglavja III te direktive; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/115 

Predlog spremembe  115 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) ki uživajo mednarodno zaščito v 

skladu z Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 

29. aprila 2004 o minimalnih standardih 

glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 

državljani tretjih držav ali osebe brez 

državljanstva, da se jim prizna status 

begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov 

potrebuje mednarodno zaščito, in o 

vsebini te zaščite, z izjemo določb iz 

poglavja III te direktive; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/116 

Predlog spremembe  116 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo zakone in druge 

predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo, najpozneje do …. Komisiji takoj 

sporočijo besedilo navedenih predpisov in 

korelacijsko tabelo med navedenimi 

predpisi in to direktivo. 

Države članice sprejmejo zakone in druge 

predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo, najpozneje do …. *. Komisiji 

takoj sporočijo besedilo navedenih 

predpisov in korelacijsko tabelo med 

navedenimi predpisi in to direktivo. 

 *UL, vstavi se datum: dve leti od dneva 

začetka veljavnosti te direktive. 

Or. en 

 

 


