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16. 3. 2011 A7-0265/134 

Predlog spremembe  134 
Pervenche Berès 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

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 12 – odstavek 1 – točka h 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) dostopa do blaga in storitev ter dobave 

blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 

javnosti, vključno s postopki za pridobitev 

stanovanj in pomočjo, ki jo nudijo službe 

za zaposlovanje. 

(h) dostopa do blaga in storitev ter dobave 

blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 

javnosti, vključno s postopki za pridobitev 

stanovanj in pomočjo ter svetovalnimi 

službami, ki jih nudijo službe za 

zaposlovanje, kakor to določa nacionalno 

pravo. Odstavek ne posega v pogodbeno 

svobodo v skladu s pravom Unije in 

nacionalnim pravom. 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/135 

Predlog spremembe  135 
Pervenche Berès 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

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 12 – odstavek 2 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) z zahtevanjem dokazila o ustreznem 

znanju jezika za dostop do izobraževanja 

in usposabljanja. Za dostop do univerze se 

lahko zahteva izpolnitev posebnih 

predpogojev glede izobraževanja; 

(a) glede odstavka 1(c): 

−−−− z omejevanjem njegove uporabe na 

delavce iz tretjih držav, ki imajo zaposlitev 

ali so bili zaposleni; 

−−−− z izključitvijo delavcev iz tretjih držav, ki 

jih je država članica na svoje ozemlje 

sprejela v skladu z Direktivo 2004/114/ES; 

−−−− z izključitvijo štipendij in posojil za 

študij in vzdrževanje ter drugih štipendij 

in posojil; 

−−−− z določitvijo posebnih pogojev, vključno 

z znanjem jezika in plačilom šolnine, v 

skladu z nacionalnim pravom, za dostop 

do univerzitetnega in višješolskega 

oziroma visokošolskega izobraževanja, ki 

ni neposredno vezano na konkretne 

poklicne dejavnosti; 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/136 

Predlog spremembe  136 
Pervenche Berès 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

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 12 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) z omejevanjem pravic, priznanih v 

odstavku 1(c) glede štipendij za študij; 

črtano 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/137 

Predlog spremembe  137 
Pervenche Berès 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

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 12 – odstavek 2 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) z omejevanjem pravic, priznanih v 

odstavkih 1(a), (b) in (g), na tiste delavce 

iz tretjih držav, ki so v delovnem 

razmerju; 

črtano 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/138 

Predlog spremembe  138 
Pervenche Berès 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

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 12 – odstavek 2 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) z omejevanjem pravic, priznanih v 

odstavku 1(e), delavcem iz tretjih držav, ki 

so v delovnem razmerju, razen za 

nadomestila za brezposelnost. 

(e) Države članice lahko sklenejo, da se 

odstavek 1(e) v zvezi z družinskimi 

prejemki in nadomestili za brezposelnost 

ne uporablja za državljane tretjih držav, ki 

imajo dovoljenje za delo na ozemlju 

države članice za čas, ki ne presega šestih 

mesecev. 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/139 

Predlog spremembe  139 
Pervenche Berès 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

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 12 – odstavek 2 – točka e – pododstavek 1a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice lahko tudi sklenejo, da se 

odstavek 1(e) v zvezi z družinskimi 

prejemki in nadomestili za brezposelnost 

ne uporablja za državljane tretjih držav, ki 

so bili sprejeti zaradi študija. 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/140 

Predlog spremembe  140 
Pervenche Berès 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

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 12 – odstavek 2 – točka e a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) v skladu z odstavkom 1(g), z 

omejevanjem na primere, kjer je 

prijavljeno ali običajno prebivališče 

družinskih članov, za katere zahteva 

ugodnosti, na ozemlju te države članice. 

Or. en 
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16. 3. 2011 A7-0265/141 

Predlog spremembe  141 
Pervenche Berès 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

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 12 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Delavci iz tretjih držav, ki se preselijo 

v tretjo državo, ali preživeli družinski člani 

takšnih delavcev, ki prebivajo v tretji 

državi, če njihove pravice izhajajo iz 

pravic delavca zaradi njegove starosti, 

invalidnosti ali smrti na podlagi njegove 

predhodne zaposlitve, prejemajo obvezno 

pokojnino, ki jo pridobijo v skladu z 

zakonodajo iz člena 3 Uredbe (ES) št. 

883/2004, in sicer pod enakimi pogoji in 

po enakih stopnjah kot državljani zadevne 

države članice, ki se preselijo v isto tretjo 

državo. 

Or. en 

 

 

 


