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8.12.2010 A7-0265/117 

Predlog spremembe  117 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Državljani tretjih držav, ki so bili 

sprejeti na ozemlje države članice za 

obdobje, ki ni daljše od 6 mesecev v 

katerem koli dvanajstmesečnem obdobju 

zaradi sezonskega dela, ne bodo zajeti z 

Direktivo zaradi njihovega začasnega 

statusa. 

črtano 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/118 

Predlog spremembe  118 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Uvodna izjava 13 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Za osebe, ki uživajo začasno zaščito, 

bi se morala ta direktiva glede skupnih 

pravic začeti uporabljati, ko dobijo 

dovoljenje za zakonito delo na ozemlju 

države članice. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/119 

Predlog spremembe  119 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) ki vstopijo v državo članico v skladu z 

zavezami iz mednarodnega sporazuma, ki 

omogočajo vstop in začasno bivanje 

določenim kategorijam fizičnih oseb 

zaradi trgovine in naložb, zlasti osebju, 

premeščenemu znotraj podjetja, 

ponudnikom pogodbenih storitev in 

diplomiranim pripravnikom na podlagi 

obveznosti GATS Evropske skupnosti; 

črtano 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/120 

Predlog spremembe  120 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) ki so bili sprejeti na ozemlje države 

članice za obdobje, ki ni daljše od šestih 

mesecev v katerem koli dvanajstmesečnem 

obdobju, zaradi sezonskega dela;  

črtano 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/121 

Predlog spremembe  121 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo 

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

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) ki so zaprosili za priznanje statusa 

begunca in o vlogi še ni bilo dokončno 

odločeno; 

črtano 

Or. en 

 

 


