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8. 12. 2010 A7-0265/117 

Pozměňovací návrh  117 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 13 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

13. Tato směrnice by se neměla vztahovat 

na státní příslušníky třetích zemí, kteří 

byli přijati některým členským státem na 

své území pro sezónní práce na dobu, 

která nepřekračuje šest měsíců 

v jakýchkoliv dvanácti měsících, vzhledem 

k jejich dočasnému statusu. 

vypouští se 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/118 

Pozměňovací návrh  118 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 13 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 13a. Tato směrnice by se měla vztahovat 

na osoby,  jimž byla přiznána dočasná 

ochrana, pokud jde o společný soubor 

práv, neboť mohou legálně pracovat na 

území členského státu.  

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/119 

Pozměňovací návrh  119 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Čl. 3 – odst 2 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) kteří vstupují do některého členského 

státu v souladu se závazky obsaženými 

v mezinárodní dohodě, která usnadňuje 

vstup a dočasný pobyt určitých kategorií 

fyzických osob z oblasti obchodu a 

investic, zejména na osoby převedené v 

rámci společnosti, smluvní dodavatele 

služeb a vystudované stážisty podle 

závazků GATS Evropského společenství; 

vypouští se 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/120 

Pozměňovací návrh  120 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Čl. 3 – odst 2 – písm. d 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) kteří byli přijati některým členským 

státem na své území pro sezónní práce na 

dobu, která nepřekračuje šest měsíců 

v jakýchkoliv dvanácti měsících;  

vypouští se 

Or. en 
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8. 12. 2010 A7-0265/121 

Pozměňovací návrh  121 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení 

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

Návrh směrnice 
Čl. 3 – odst 2 – písm. e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) kteří požádali o přiznání právního 

postavení uprchlíků a dosud neobdrželi 

konečné rozhodnutí; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


