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8.12.2010 A7-0265/117 

Τροπολογία  117 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) ∆εδοµένου του προσωρινού 
καθεστώτος τους, οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην 
επικράτεια ενός κράτους µέλους για να 
εργαστούν εκεί εποχιακά για διάστηµα 
που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες εντός 
περιόδου δώδεκα µηνών δεν καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία. 

∆ιαγράφεται 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/118 

Τροπολογία  118 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13 α) Οι αποδέκτες της προσωρινής 
προστασίας θα πρέπει να υπόκεινται στην 
παρούσα οδηγία όσον αφορά το κοινό 
φάσµα δικαιωµάτων όταν 
εξουσιοδοτούνται να εργάζονται νόµιµα 
στην επικράτεια ενός κράτους µέλους. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/119 

Τροπολογία  119 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) εισέρχονται σε ένα κράτος µέλος κατ’ 
εφαρµογή δεσµεύσεων που 
περιλαµβάνονται σε διεθνή συµφωνία που 
διευκολύνει την είσοδο και την 
προσωρινή διαµονή ορισµένων 
κατηγοριών φυσικών προσώπων σε 
σχέση µε εµπορικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες, ιδιαίτερα των 
ενδοϋπηρεσιακά µετατιθέµενων, των 
παρόχων συµβατικών υπηρεσιών και των 
ασκούµενων µεταπτυχιακού επιπέδου 
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις GATS της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 

∆ιαγράφεται 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/120 

Τροπολογία  120 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια 
ενός κράτους µέλους για να εργαστούν 
εκεί εποχιακά για διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους έξι µήνες σε περίοδο 
δώδεκα µηνών·  

∆ιαγράφεται 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/121 

Τροπολογία  121 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) που έχουν υποβάλει αίτηση 
αναγνώρισης του καθεστώτος τους ως 
προσφύγων και των οποίων η αίτηση δεν 
έχει οδηγήσει ακόµα σε οριστική 
απόφαση· 

∆ιαγράφεται 

Or. en 

 

 


