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8.12.2010 A7-0265/117 

Módosítás  117 

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

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Nem tartozhatnak az irányelv hatálya 

alá a harmadik országok azon 

állampolgárai, akiknek bármely tizenkét 

hónapos idıszakon belül hat hónapot meg 

nem haladó idıszakra engedélyezték a 

valamely tagállam területére való belépést 

szezonális munkavállalás céljából, mivel 

jogállásuk ideiglenes jellegő. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/118 

Módosítás  118 

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

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

13a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A jelen irányelv a közös jogok 

tekintetében kiterjed az ideiglenes védelem 

kedvezményezettjeire, amennyiben azok 

valamelyik tagállam területén jogosultak 

legális munkát vállalni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/119 

Módosítás  119 

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

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) akik a kereskedelemhez és 

beruházásokhoz kapcsolódó természetes 

személyek bizonyos csoportjainak 

belépését és ideiglenes tartózkodását 

megkönnyítı nemzetközi 

megállapodásban foglalt kötelezettségek 

keretében lépnek be valamely tagállam 

területére, különösen az Európai 

Közösség GATS-kötelezettségvállalásai 

értelmében a vállalaton belül áthelyezett 

személyek, a szerzıdéses szolgáltatók és 

felsıfokú végzettséggel rendelkezı 

gyakornokok; 

törölve 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/120 

Módosítás  120 

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

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) akiknek hat hónapot meg nem haladó 

idıszakra engedélyezték a valamely 

tagállam területére való belépést bármely 

tizenkét hónapos idıszakban szezonális 

munkavállalás céljából;  

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/121 

Módosítás  121 

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

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) akik kérelmezték menekültként való 

elismerésüket, és akiknek a kérelmével 

kapcsolatban még nem született végleges 

határozat; 

törölve 

Or. en 

 

 


