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8.12.2010 A7-0265/113 

Ändringsförslag  113 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) som reser in i en medlemsstat med stöd 

av åtaganden i ett internationellt avtal om 

underlättande av inresa och tillfällig 

vistelse för vissa kategorier av fysiska 

personer med anknytning till handel och 

investeringar, särskilt personer som 

tillfälligt förflyttas inom företag, 

kontraktsanställda inom tjänstesektorn och 

praktikanter med akademisk examen 

enligt Europeiska gemenskapens 

åtaganden inom ramen för GATS, 

c) som reser in i en medlemsstat med stöd 

av åtaganden i ett internationellt avtal om 

underlättande av inresa och tillfällig 

vistelse för vissa kategorier av fysiska 

personer med anknytning till handel och 

investeringar, särskilt personer som 

tillfälligt förflyttas inom företag och 

kontraktsanställda inom tjänstesektorn, 

med undantag för bestämmelserna i 

kapitel III i detta direktiv, 

 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/114 

Ändringsförslag  114 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led d 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) som har beviljats inresa till en 

medlemsstats territorium för en vistelse 

som inte överstiger sex månader under 

någon tolvmånadersperiod för 

säsongsarbete, 

d) som har beviljats inresa till en 

medlemsstats territorium för en vistelse 

som inte överstiger sex månader under 

någon tolvmånadersperiod för 

säsongsarbete, med undantag för 

bestämmelserna i kapitel III i detta 

direktiv, 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/115 

Ändringsförslag  115 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) som har beviljats internationellt skydd 

enligt rådets direktiv 2004/83/EG av den 

29 april 2004 om miniminormer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer skall betraktas som flyktingar 

eller som personer som av andra skäl 

behöver internationellt skydd samt om 

innehållet i det beviljade skyddet, med 

undantag för bestämmelserna i kapitel III 

i detta direktiv, 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/116 

Ändringsförslag  116 
Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 

och andra författningar som är nödvändiga 

för att följa detta direktiv senast den …….. 

De ska till kommissionen genast överlämna 

texten till dessa bestämmelser tillsammans 

med en jämförelsetabell över dessa 

bestämmelser och detta direktiv. 

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 

och andra författningar som är nödvändiga 

för att följa detta direktiv senast den 

……..* De ska till kommissionen genast 

överlämna texten till dessa bestämmelser 

tillsammans med en jämförelsetabell över 

dessa bestämmelser och detta direktiv. 

 * EUT- vänligen för in datum: två år efter detta 

direktivs ikraftträdande 

Or. en 

 

 


