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16.3.2011 A7-0265/134 

Ändringsförslag  134 
Pervenche Berès 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt – led h 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) Tillgång till varor och tjänster och 

leveranser av allmänt tillgängliga varor och 

tjänster, inbegripet förfaranden för att 

erhålla bostad och bistånd som lämnas av 

arbetsförmedlingar. 

h) Tillgång till varor och tjänster och 

leveranser av allmänt tillgängliga varor och 

tjänster, inbegripet förfaranden för att 

erhålla bostad samt bistånd och rådgivning 

som lämnas av arbetsförmedlingar i 

enlighet med den nationella 

lagstiftningen. Denna punkt ska inte 

påverka den avtalsfrihet som föreskrivs i 

unionsrätten och den nationella 

lagstiftningen. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/135 

Ändringsförslag  135 
Pervenche Berès 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 −−−− punkt 2 −−−− led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) begära bevis på lämpliga 

språkkunskaper för tillträde till utbildning 

och yrkesutbildning; tillträde till 

universitet får förenas med villkor om att 

särskilda utbildningskrav uppfylls, 

a) vad gäller punkt 1 c 

 −−−− begränsa dess tillämpning till de 

arbetstagare från tredjeland som har eller 

har haft anställning, 

 −−−− undanta de arbetstagare från tredjeland 
som beviljats inresa på deras territorium i 

enlighet med direktiv 2004/114/EG, 

 −−−− undanta stipendier, studiebidrag och 
studielån eller andra bidrag och lån, 

 −−−− fastställa specifika villkor i enlighet med 

den nationella lagstiftningen, inbegripet 

krav på språkkunskaper och betalning av 

utbildningsavgifter, för tillträde till 

universitetsutbildning och annan högre 

utbildning som inte är direkt kopplad till 

det konkreta arbetet, 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/136 

Ändringsförslag  136 
Pervenche Berès 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 −−−− punkt 2 −−−− led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 c i fråga om stipendier, 

utgår 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/137 

Ändringsförslag  137 
Pervenche Berès 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 −−−− punkt 2 −−−− led d 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 a, b och g till 

tredjelandsmedborgare som har 

anställning, 

utgår 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/138 

Ändringsförslag  138 
Pervenche Berès 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 −−−− punkt 2 −−−− led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) begränsa de rättigheter som följer av 

punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som 

har anställning, förutom med avseende på 

arbetslöshetsunderstöd. 

e) besluta att punkt 1 e med avseende på 

familjeförmåner och 

arbetslöshetsunderstöd inte ska tillämpas 

på tredjelandsmedborgare som beviljats 

tillstånd att arbeta på en medlemsstats 

territorium under högst sex månader. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/139 

Ändringsförslag  139 
Pervenche Berès 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 −−−− punkt 2 −−−− led e −−−− stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna får dessutom besluta att 

punkt 1 e med avseende på 

familjeförmåner och 

arbetslöshetsunderstöd inte ska tillämpas 

på tredjelandsmedborgare som beviljats 

inresa för studier. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

16.3.2011 A7-0265/140 

Ändringsförslag  140 
Pervenche Berès 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 −−−− punkt 2 −−−− led ea (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) vad gäller punkt 1 g besluta om en 

begränsning som endast omfattar fall där 

den registrerade eller sedvanliga 

uppehållsorten för de familjemedlemmar 

för vilka han/hon ansöker om förmåner 

ligger inom en berörd medlemsstats 

territorium. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/141 

Ändringsförslag  141 
Pervenche Berès 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A7-0265/2010 
Véronique Mathieu 
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 −−−− punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Tredjelandsmedborgare som flyttar till 

ett tredjeland, eller efterlevande till en 

sådan arbetstagare som är bosatta i 

tredjeländer när de erhåller 

arbetstagarens rättigheter, ska vid hög 

ålder, invaliditet eller dödsfall erhålla en 

lagstadgad pension som är grundad på 

arbetstagarens tidigare anställning och 

förvärvats i enlighet med den lagstiftning 

som anges i artikel 3 i 

förordning (EG) nr 883/2004, på samma 

villkor och samma nivå som den berörda 

medlemsstatens medborgare när de flyttar 

till samma tredjeland. 

Or. en 

 

 

 


