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8.12.2010 A7-0265/117 

Amendamentul 117 

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Resortisanții din țările terțe care au 
fost admiși pe teritoriul unui stat membru 
pentru a ocupa un loc de muncă cu titlu 
sezonier pentru o durată maximă de șase 
luni în cadrul unei perioade de 
douăsprezece luni, nu fac obiectul 
prezentei directivei, dat fiind statutul 
temporar al acestora. 

eliminat 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/118 

Amendamentul 118 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 13a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Beneficiarii protecției temporare ar 
trebui să fie supuși prezentei directive în 
ceea ce privește setul comun de drepturi, 
deoarece aceștia sunt autorizați să lucreze 
legal pe teritoriul unui stat membru. 

Or. en 



 

AM\851348RO.doc  PE450.507v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
8.12.2010 A7-0265/119 

Amendamentul 119 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) care intră pe teritoriul unui stat 
membru în temeiul unor angajamente 
cuprinse într-un acord internațional de 
facilitare a accesului și șederii temporare 
a anumitor categorii de persoane fizice 
care desfășoară activități comerciale și de 
investiții, în special persoanele transferate 
în cadrul aceleiași întreprinderi, 
furnizorii de servicii contractuale și 
stagiarii licențiați în cadrul 
angajamentelor încheiate de Comunitatea 
Europeană în contextul GATS; 

eliminat 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/120 

Amendamentul 120 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) cărora li s-a permis accesul pe 
teritoriul unui stat membru pentru o 
perioadă care nu depășește șase luni în 
cadrul unui interval de douăsprezece luni, 
pentru a lucra cu titlu sezonier;  

eliminat 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/121 

Amendamentul 121 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) care au solicitat recunoașterea 
statutului de refugiat și a căror solicitare 
nu a făcut încă obiectul unei decizii 
definitive; 

eliminat 

Or. en 

 
 


