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16.3.2011 A7-0265/134 

Emenda  134 

Pervenche Berès 

f'isem tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali 

 

Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) l-aëëess għall-prodotti u s-servizzi u l-

forniment tal-prodotti u s-servizzi 

disponibbli għall-pubbliku inkluŜ il-

proëeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u 

l-assistenza li jistgħu jagħtu l-uffiëëji ta’ l-

impjieg. 

(h) l-aëëess għall-prodotti u s-servizzi u l-

forniment tal-prodotti u s-servizzi 

disponibbli għall-pubbliku inkluŜ il-

proëeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u 

l-assistenza u s-servizzi ta' konsulenza li 

jistgħu jagħtu l-uffiëëji tal-impjieg kif 

previst mil-liāi nazzjonali. Dan il-

paragrafu huwa mingħajr ħsara għal-

libertà tal-kuntratt b'konformità mal-

Unjoni u d-dritt nazzjonali. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/135 

Emenda  135 

Pervenche Berès 

f'isem tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali 

 

Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) billi jitolbu evidenza tal-profiëjenza 

adattata fil-lingwa għall-aëëess għall-

edukazzjoni u t-taħriā. L-aëëess għall-

università jista' jkun suāāett għat-twettiq 

ta' prerekwiŜiti speëifiëi edukattivi. 

(a) skont il-paragrafu 1(c): 

−−−− billi jillimitaw l-applikazzjoni tiegħu 

għal dawk il-ħaddiema impjegati jew li 

kienu impjegati minn pajjiŜi terzi; 

−−−− billi jeskludu lil dawk il-ħaddiema minn 

pajjiŜi terzi li tħallew jidħlu fit-territorju 

tagħhom b'konformità mad-

Direttiva 2004/114/KE; 

−−−− billi jeskludu l-għotjiet u self marbutin 

mal-istudju u l-manteniment jew għotjiet 

u self oħra; 

−−−− billi jkunu stipulati prerekwiŜiti speëifiëi 

inkluŜa l-profiëjenza fil-lingwa u l-ħlas ta' 

miŜati għat-tagħlim, b'konformità mad-

dritt nazzjonali, rigward l-aëëess għall-

università u għall-edukazzjoni 

postsekondarja, li mhijiex marbuta 

direttament mal-attività konkreta ta' 

impjieg; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/136 

Emenda  136 

Pervenche Berès 

f'isem tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali 

 

Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 

taħt il-paragrafi 1(c) rigward għotjiet 

għall-istudju; 

imħassar 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/137 

Emenda  137 

Pervenche Berès 

f'isem tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali 

 

Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) billi jillimitaw id-drittijiet mogtħija 

taħt il-paragrafi (a), (b) u (g) għal dawk 

il-ħaddiema ta’ pajjiŜi terzi li jkollhom 

impjieg; 

imħassar 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/138 

Emenda  138 

Pervenche Berès 

f'isem tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali 

 

Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 

taħt il-paragrafu 1(e) għall-ħaddiema ta’ 

pajjiŜi terzi li jkollhom impjieg ħlief għall-

benefiëëji tal-qgħad. 

(e) L-Istati Membri jistgħu jiddeëiedu li l-

paragrafu 1(e) rigward il-benefiëëji għall-

familja u l-benefiëëji kontra l-qgħad ma 

għandhux japplika għal ëittadini ta' pajjiŜi 

terzi li huma awtorizzati jaħdmu fit-

territorju ta' Stat Membru għal perjodu 

ta' Ŝmien li ma jaqbiŜx sitt xhur. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/139 

Emenda  139 

Pervenche Berès 

f'isem tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali 

 

Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt e – subparagrafu 1 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu 

jiddeëiedu li l-paragrafu 1(e) rigward il-

benefiëëji għall-familja u l-benefiëëji 

kontra l-qgħad ma għandux japplika għal 

ëittadini minn pajjiŜi terzi li tħallew jidħlu 

minħabba l-istudji tagħhom. 

Or. en 



 

AM\861122MT.doc  PE450.507v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

16.3.2011 A7-0265/140 

Emenda  140 

Pervenche Berès 

f'isem tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali 

 

Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt e a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) skont il-paragrafu 1(g) billi l-

applikazzjoni tagħha tkun limitata għal 

kaŜijiet fejn il-post ta' residenza rreāistrat 

jew tas-soltu tal-membri tal-familja, li 

għalihom jitlob benefiëëji, jinsab fi ħdan 

it-territorju tal-Istat Membru kkonëernat. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/141 

Emenda  141 

Pervenche Berès 

f'isem tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali 

 

Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-ħaddiema ta' pajjiŜi terzi li jmorru 

joqogħdu f’pajjiŜ terz, jew is-sopravvissuti 

ta' tali ħaddiema li jkunu jirresjedu 

f'pajjiŜ terz hekk malli jipperëepixxu 

drittijiethom mill-ħaddiem, għandhom 

jirëievu, fir-rigward tax-xjuħija, invalidità 

u mewt il-pensjonijiet dovuti bil-liāi 

msejsin fuq l-impjieg preëedenti tal-

ħaddiema u akkwiŜiti skont il-leāiŜlazzjoni 

stipulata fl-Artikolu 3 tar-Regolament 

(KE) Nru 883/2004, b'dawk l-istess 

kondizzjonijiet u b'dawk l-istess rati 

bħalma jkunu dovuti lië-ëittadini tal-Istati 

Membri konëernati meta jmorru 

joqogħdu fl-istess pajjiŜ terz. 

Or. en 

 

 

 


