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16.3.2011 A7-0265/134 

Tarkistus  134 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen 

hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 

palvelutarjontaan, muun muassa oikeus 

osallistua menettelyihin asunnon ja 

työvoimatoimistojen tarjoaman avun 

saamiseksi. 

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen 

hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 

palvelutarjontaan, muun muassa oikeus 

osallistua menettelyihin asunnon ja 

työvoimatoimistojen kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti tarjoamien 

tuki- ja neuvontapalvelujen saamiseksi. 

Tämä kohta ei rajoita unionin ja 

kansallisen lainsäädännön mukaista 

sopimusvapautta. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/135 

Tarkistus  135 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vaatimalla todisteen asianmukaisesta 

kielitaidosta yleissivistävään ja 

ammatilliseen koulutukseen pääsyn 

edellytyksenä. Yliopistoon pääsyn 

edellytyksenä voi olla erityisiä 

koulutusvaatimuksia; 

a) 1 kohdan c alakohdan osalta: 

 −−−− rajoittamalla hakemuksen työsuhteessa 

oleviin tai työsuhteessa olleisiin 

kolmansista maista tulleisiin 

työntekijöihin; 

 −−−− sulkemalla ulkopuolelle ne kolmansista 

maista tulleet työntekijät, jotka ovat 

päässeet jäsenvaltioiden alueelle 

direktiivin 2004/114/EY mukaisesti; 

 −−−− jättämällä soveltamisalan ulkopuolelle 

opinto- ja toimeentulotuet ja -lainat tai 

muut tuet ja lainat; 

 −−−− asettamalla erityisiä vaatimuksia, kuten 

kielitaitovaatimukset ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisten 

lukukausimaksujen maksaminen, 

sellaiseen yliopisto- ja keskiasteen 

jälkeiseen koulutukseen pääsyn 

edellytykseksi, joka ei liity suoraan 

konkreettiseen työhön; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/136 

Tarkistus  136 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) rajoittamalla 1 kohdan c alakohdan 

mukaisia oikeuksia opintoapurahojen 

osalta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/137 

Tarkistus  137 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) rajoittamalla 1 kohdan a, b ja 

g alakohdan mukaiset oikeudet 

työsuhteessa oleviin kolmansista maista 

tulleisiin työntekijöihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/138 

Tarkistus  138 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan 

mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa 

lukuun ottamatta, työsuhteessa oleviin 

kolmansista maista tulleisiin 

työntekijöihin. 

e) Jäsenvaltiot voivat päättää, että perhe-

etuuksien ja työttömyysturvan osalta 

1 kohdan e alakohtaa ei sovelleta 

kolmansien maiden kansalaisiin, joille on 

myönnetty lupa työntekoon jonkin 

jäsenvaltion alueella korkeintaan 

kuudeksi kuukaudeksi. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/139 

Tarkistus  139 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – e alakohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat lisäksi päättää, että 

perhe-etuuksien ja työttömyysturvan 

osalta 1 kohdan e alakohtaa ei sovelleta 

kolmansien maiden kansalaisiin, joille on 

myönnetty pääsy jäsenvaltioon opiskelua 

varten. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/140 

Tarkistus  140 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – e a alakohta – (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) rajoittamalla tasavertaisen kohtelun 1 

kohdan g alakohdan osalta tapauksiin, 

joissa niiden perheenjäsenten rekisteröity 

tai vakinainen asuinpaikka, joista 

työntekijä vaatii etuuksia, on 

asianomaisen jäsenvaltion alueella. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/141 

Tarkistus  141 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kolmansista maista tulleet työntekijät, 

jotka muuttavat kolmanteen maahan, tai 

tällaisten työntekijöiden asemaan 

perustuvia oikeuksia hyödyntävät 

kolmansissa maissa asuvat edunsaajat 

saavat työntekijän aikaisempaan 

työskentelyyn perustuvat vanhuuteen, 

työkyvyttömyyteen tai kuolemaan liittyvät 

lakisääteiset eläkkeet, jotka on hankittu 

asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artiklan 

säännösten mukaisesti, samoin ehdoin ja 

samansuuruisina kuin kyseisen 

jäsenvaltion kansalaiset muuttaessaan 

samaan kolmanteen maahan. 

Or. en 

 

 


