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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

16.3.2011 A7-0265/134 

Muudatusettepanek  134 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt h 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) juurdepääs kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, sealhulgas 
elamispinna saamisega seotud menetlused 
ja tööhõiveametite pakutav abi. 

h) juurdepääs kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, sealhulgas 
elamispinna saamisega seotud menetlused 
ja tööhõiveametite pakutav abi ja 
nõustamisteenused vastavalt siseriiklikule 
õigusele. Käesoleva lõike kohaldamine ei 
piira lepinguvabadust vastavalt Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide õigusaktidele. 

 
 

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0265/135 

Muudatusettepanek  135 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) nõudes hariduse või koolituse 
saamiseks nõuetekohase keeleoskuse 
tõendamist. Ülikooli pääsemisele võib 
kehtestada teatava hariduslike 
eeltingimuste täitmise nõude; 

a) vastavalt lõike 1 punktile c: 

−−−− piirates selle kohaldamist nendele 
kolmandatest riikidest pärit töötajatele, 
kellel on või on olnud töökoht; 
−−−− jättes välja need kolmandatest riikidest 
pärit töötajad, kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile vastavalt direktiivile 
2004/114/EÜ; 
−−−− jättes välja õppe- ja toimetulekutoetused 
ning -laenud või muud toetused ja 
laenud; 
−−−− kehtestades vastavalt siseriiklikule 
õigusele teatavad eeltingimused 
(sealhulgas keeleoskus ja õppemaksu 
maksmine) juurdepääsuks ülikooli- ja 
keskkoolijärgsele haridusele, mis ei ole 
otseselt seotud konkreetse tööga; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0265/136 

Muudatusettepanek  136 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) piirates lõike 1 punktis c nimetatud 
õigusi piirangute kehtestamisega 
õppetoetuste suhtes; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0265/137 

Muudatusettepanek  137 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) piirates lõike 1 punktides a, b ja g 
nimetatud õigusi vaid nende kolmandatest 
riikidest pärit töötajatega, kellel on 
töökoht; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0265/138 

Muudatusettepanek  138 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) piirates lõike 1 punktis e nimetatud 
õigusi vaid nende kolmandatest riikidest 
pärit töötajatega, kellel on töökoht, välja 
arvatud töötuskindlustusega seotud 
õigused. 

e) liikmesriigid võivad otsustada, et lõike 1 
punkti e ei kohaldata perehüvitiste ja 
töötushüvitiste osas nende kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kellel on lubatud 
töötada liikmesriigi territooriumil 
ajavahemiku jooksul, mis ei ületa kuut 
kuud. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0265/139 

Muudatusettepanek  139 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e – alapunkt 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lisaks võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõike 1 punkti e ei kohaldata perehüvitiste 
ja töötushüvitiste osas nende kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kes on 
liikmesriiki lubatud õppimise eesmärgil. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0265/140 

Muudatusettepanek  140 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ea) piirates lõike 1 punkti g alusel 
kohaldamist juhtudega, kus kolmandast 
riigist pärit töötaja perekonnaliikmetel, 
kellele ta soodustusi taotleb, on 
registreeritud või alaline elukoht 
asjaomase liikmesriigi territooriumil. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0265/141 

Muudatusettepanek  141 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
 
Raport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord 
KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Vanaduse, töövõimetuse või surma 
korral makstakse kolmandasse riiki 
ümber asuvatele kolmandatest riikidest 
pärit töötajatele või selliste töötajate 
ülalpidamisel olnud isikutele, kelle 
õigused tulenevad kõnealusest töötajast, 
seadusega ettenähtud hüvitisi, mis 
põhinevad töötaja varasemal tööga 
hõivatusel ja mis teeniti välja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 3 
määratletud õigusaktide kohaselt, 
samadel tingimustel ja samas ulatuses kui 
asjaomase liikmesriigi kodanikele 
samasse kolmandasse riiki ümberasumise 
korral. 

Or. en 

 
 


