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DIREKTIVA SVETA
z dne 17. decembra 1974
o razširitvi obsega Direktive št. 64/221/EGS o usklajevanju posebnih ukrepov, ki zadevajo gibanje in
prebivanje tujih državljanov, utemeljenih z javno politiko, javno varnostjo ali zdravje prebivalstva, tako
da vključujejo državljane države članice, ki uresničujejo pravico, da ostanejo na ozemlju druge države
članice, po tem, ko so tam opravljali dejavnost kot samozaposlene osebe

(75/35/EGS)
SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti in zlasti člena 56(2) in člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju predloga Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora (2),

ker so bili v Direktivi Sveta št. 64/221/EGS (3) usklajeni posebni
ukrepi, ki se nanašajo na gibanje in prebivanje tujih državljanov,
utemeljenih z javno politiko, javno varnostjo ali javnim zdravjem,
in ker so bili v Direktivi št. 75/34/EGS (4) predpisani pogoji za
izvajanje pravic državljanov države članice, da ostanejo na ozemlju druge države članice, po tem, ko so tam opravljali dejavnost
kot samozaposlene osebe;

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1
Določbe Direktive št. 64/221/EGS se uporabljajo za državljane
držav članic in za njihove družinske člane, ki imajo pravico, da
ostanejo na ozemlju države članice v skladu z določbami Direktive
št. 75/34/EGS.

Člen 2
Države članice v roku dvanajstih mesecev od dneva objave te
direktive, uveljavijo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev z
določbami direktive. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3
Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. decembra 1974
ker bi se morale določbe Direktive št. 64/221/EGS uporabljati
tudi za osebe, za katere se uporabljajo določbe Direktive
št. 75/34/EGS,

(1)
(2)
(3)
(4)

UL C 14, 27.3.1973, str. 21.
UL C 142, 31.12.1972, str. 10.
UL 56, 4.4.1964, str. 850/64.
UL L 14, 20.1.1975, str. 10.

Za Svet
Predsednik
M. DURAFOUR

