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16.3.2011 A7-0265/134 

Amendamentul 134 

Pervenche Berès 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
 

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 12 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) accesul la bunuri si servicii și la 

bunurile și serviciile pentru populație, 
inclusiv la procedurile de obținere a 
locuințelor și la asistența acordată de 

serviciile de ocupare a forței de muncă. 

(h) accesul la bunuri si servicii și la 

bunurile și serviciile pentru populație, 
inclusiv la procedurile de obținere a 
locuințelor și la asistența și serviciile de 
consultanță acordate de serviciile de 
ocupare a forței de muncă, în conformitate 
cu legislația națională. Prezentul alineat 
nu aduce atingere libertății contractuale 
în conformitate cu dreptul intern și cu 
dreptul Uniunii. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

 
16.3.2011 A7-0265/135 

Amendamentul 135 

Pervenche Berès 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 12 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) prin solicitarea unei dovezi privind 
cunoașterea corespunzătoare a limbii 
pentru acces la educație și formare. 
Accesul la studiile universitare poate fi 
obiectul îndeplinirii unor cerințe 
preliminare specifice în materie de 
educație. 

(a) în temeiul alineatului 1 litera (c): 

−−−− prin limitarea aplicării acesteia la 
lucrătorii din țări terțe care au sau au 
avut un loc de muncă; 
−−−− prin excluderea lucrătorilor din țări 
terțe care au fost admiși pe teritoriul lor 
în conformitate cu Directiva 
2004/114/CE; 
−−−− prin excluderea burselor și 
împrumuturilor de studii și de întreținere 
sau a altor burse și împrumuturi; 
−−−− prin stabilirea unor condiții prealabile 
specifice, inclusiv cunoașterea 
corespunzătoare a limbii și plata taxelor de 
studii, în conformitate cu legislația 
națională, pentru accesul la studii 
universitare și post-liceale care nu au 
legătură directă cu activitatea concretă 
desfășurată la locul de muncă; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/136 

Amendamentul 136 

Pervenche Berès 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 12 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) prin limitarea drepturilor acordate în 
temeiul paragrafelor 1 litera(c) în ceea ce 
privește bursele de studii; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/137 

Amendamentul 137 

Pervenche Berès 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 12 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) prin restrângerea drepturilor acordate 
în temeiul alineatului 1, literele (a), (b) și 
(g) acelor lucrători din țările terțe care au 
un loc de muncă. 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/138 

Amendamentul 138 

Pervenche Berès 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 12 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) prin restrângerea drepturilor acordate 
în temeiul alineatului 1 litera (e) 
lucrătorilor din țările terțe care au un loc 
de muncă, cu excepția ajutorului de 
șomaj. 

(e) statele membre pot decide ca alineatul 
(1) litera (e) referitor la prestațiile 
familiale și ajutorul de șomaj nu se aplică 
resortisanților din țări terțe care au fost 
autorizați să muncească pe teritoriul unui 
stat membru pentru o perioadă de 
maximum șase luni. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/139 

Amendamentul 139 

Pervenche Berès 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 12 – alineatul 2 – litera e - paragraful 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, statele membre pot decide ca 
alineatul (1) litera (e) referitor la 
prestațiile familiale și ajutorul de șomaj 
să nu se aplice resortisanților din țări terțe 
care au fost admiși pentru studii. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/140 

Amendamentul 140 

Pervenche Berès 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 12 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) conform alineatului 1 litera (g) prin 
limitarea la cazurile în care domiciliul 
înregistrat sau obișnuit al membrilor 
familiei pentru care solicită beneficii se 
află pe teritoriul statului membru 
respectiv. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/141 

Amendamentul 141 

Pervenche Berès 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 12 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Lucrătorii din țările terțe care se 
mută într-o țară terță sau urmașii acestor 
lucrători care rezidă în țara terță și care 
beneficiază de drepturile lucrătorului 
respectiv primesc drepturi de pensie legală 
pentru limită de vârstă, invaliditate și 
deces, în funcție de locul de muncă 
anterior al lucrătorului respectiv, 
dobândite în conformitate cu dispozițiile 
de la articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004, în aceleași condiții și la 
același nivel ca resortisanții statelor 
membre în cauză atunci când se mută în 
aceeași țară terță. 

Or. en 

 
 


