
 

AM\1112166LT.docx  PE596.599v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2016 A8-0373/5 

Pakeitimas 5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Tarybos pozicija 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(7) kompetentingos institucijos turėtų 

nustatyti viešųjų paslaugų įsipareigojimų 

viešojo keleivinio transporto srityje 

sąlygas. Tokios sąlygos turėtų atitikti 

politikos tikslus, nustatytus viešojo 

transporto politikos dokumentuose 

valstybėse narėse; 

(7) kompetentingos institucijos turėtų 

nustatyti viešųjų paslaugų įsipareigojimų 

viešojo keleivinio transporto srityje 

sąlygas. Tokios sąlygos turėtų atitikti 

politikos tikslus, nustatytus viešojo 

transporto politikos dokumentuose 

valstybėse narėse ir patvirtintus 

atitinkamuose transporto planuose, 

kuriuos priėmė kompetentingos 

institucijos, atsakingos už teritoriją, 

kurioje reikia transporto paslaugų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės yra atsakingos už savo transporto politikos gaires, o užduotis nustatyti su 

reikalingomis viešosiomis paslaugomis susijusius įpareigojimus pagal atitinkamus transporto 

planus tenka kompetentingoms institucijoms, kurioms suteikta teisė sudaryti viešojo paslaugų 

pirkimo sutartis dėl geležinkelio paslaugų. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Pakeitimas 6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Tarybos pozicija 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(13) siekiant tinkamai integruoti 

socialinius ir darbo reikalavimus į viešųjų 

paslaugų sutarčių dėl keleivinio transporto 

viešųjų paslaugų sudarymo procedūras, 

viešųjų paslaugų operatoriai, vykdydami 

viešųjų paslaugų sutartis, turėtų laikytis 

įsipareigojimų socialinės ir darbo teisės 

srityse, taikomų valstybėje narėje, kurioje 

sudaryta viešųjų paslaugų sutartis, ir kurie 

išplaukia iš įstatymų, kitų teisės aktų ir 

sprendimų tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos 

lygmeniu, taip pat iš taikomų kolektyvinių 

sutarčių su sąlyga, kad tokios nacionalinės 

taisyklės ir jų taikymas atitinka Sąjungos 

teisę; 

(13) siekiant tinkamai integruoti 

socialinius ir darbo reikalavimus į viešųjų 

paslaugų sutarčių dėl keleivinio transporto 

viešųjų paslaugų sudarymo procedūras, 

viešųjų paslaugų operatoriai, vykdydami 

viešųjų paslaugų sutartis, turėtų laikytis 

įsipareigojimų socialinės ir darbo teisės 

srityse, taikomų valstybėje narėje, kurioje 

sudaryta viešųjų paslaugų sutartis, ir kurie 

išplaukia iš įstatymų, kitų teisės aktų ir 

sprendimų tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos 

lygmeniu, taip pat iš taikomų kolektyvinių 

sutarčių; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tekste jau buvo nurodyta, kad būtina laikytis Sąjungos teisės, taip pat visų galiojančių 

nacionalinių įstatymų, kitų teisės aktų, sprendimų ir kolektyvinių sutarčių, jeigu taikoma, taigi 

nereikia nustatyti papildomų sąlygų, nes atitinkamų nuostatų jau paisoma kiekvienoje 

valstybėje narėje. 
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7.12.2016 A8-0373/7 

Pakeitimas 7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Tarybos pozicija 

14 konstatuojamoji dalis 

 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

(14) kai valstybės narės reikalauja, kad 

ankstesnio operatoriaus perimti darbuotojai 

būtų perduoti naujam atrinktam viešųjų 

paslaugų operatoriui, tokiems 

darbuotojams turėtų būti suteiktos teisės, 

kurios jiems būtų suteiktos, jei tai būtų 

buvęs perdavimas, kaip apibrėžta Tarybos 

direktyvoje 2001/23/EB4. Valstybės narės 

turėtų galėti laisvai priimti tokias 

nuostatas; 

(14) kai valstybės narės reikalauja, kad 

ankstesnio operatoriaus perimti darbuotojai 

būtų perduoti naujam atrinktam viešųjų 

paslaugų operatoriui, tokiems 

darbuotojams turėtų būti suteiktos tokios 

pačios teisės, kurios jiems būtų suteiktos, 

jei tai būtų buvęs perdavimas, kaip 

apibrėžta Tarybos direktyvoje 

2001/23/EB4. Valstybėms narėms neturėtų 

būti kliudoma garantuoti kitų darbuotojų 

teisių perdavimo sąlygų nei tos, kurioms 

taikoma Direktyva 2001/23/EB, ir tokiu 

būdu, jei reikia, atsižvelgti į 

nacionaliniuose įstatymuose, kituose 

teisės aktuose ar administracinėse 

nuostatose, kolektyvinėse sutartyse ar tarp 

socialinių partnerių sudarytuose 

susitarimuose nustatytus socialinius 

standartus. 

__________________ __________________ 

4 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 

2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, 

skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, 

verslo arba įmonių ar verslo dalių 

perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 

2001 3 22, p. 16).; 

4 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 

2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, 

skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, 

verslo arba įmonių ar verslo dalių 

perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 

2001 3 22, p. 16).; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Atitinkama konstatuojamoji dalis (Reg.1370/2007) yra aiškesnė ir ja išsaugomos valstybių 

narių prerogatyvos, susijusios su socialiniais standartais ir darbo įstatymais.  
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7.12.2016 A8-0373/8 

Pakeitimas 8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Tarybos pozicija 

– 

 

 Pasiūlymas atmesti 

 Europos Parlamentas atmeta Tarybos 

poziciją per pirmąjį svarstymą. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0373/9 

Pakeitimas 9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Tarybos pozicija 

1 straipsnio 4 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 

4 straipsnio 6 dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

6. Kai kompetentingos institucijos 

pagal nacionalinę teisę reikalauja, kad 

viešųjų paslaugų operatoriai laikytųsi tam 

tikrų kokybės ir socialinių standartų, arba 

kai jos nustato socialinius ir kokybės 

kriterijus, tie standartai ir kriterijai 

įtraukiami į konkurso dokumentus ir į 

viešųjų paslaugų sutartis. Laikantis 

Direktyvos 2001/23/EB, tokiuose konkurso 

dokumentuose ir viešųjų paslaugų 

sutartyse, kai taikoma, taip pat pateikiama 

informacija apie teises ir įsipareigojimus, 

susijusius su ankstesnio operatoriaus 

perimamų darbuotojų perdavimu.“; 

6. Nepažeisdamos nacionalinės ir 

Sąjungos teisės, įskaitant socialinių 

partnerių atstovaujamąsias kolektyvines 

sutartis, kompetentingos institucijos 
reikalauja, kad pasirinktas viešųjų 

paslaugų operatorius savo darbuotojams 

sudarytų tokias darbo sąlygas, kokios yra 

numatytos įpareigojančiuose šalies, 

regiono ar vietos socialiniuose 

standartuose ir (arba), pasikeitus 

operatoriui, vykdytų privalomąjį 

personalo perdavimą. Įvykus tokiam 

perdavimui, anksčiau paslaugoms teikti 

buvusio operatoriaus įdarbintiems 

darbuotojams suteikiamos tokios pat 

teisės, kurias jie būtų turėję, jei būtų 

atliktas perdavimas, kaip apibrėžta 

Direktyvoje 2001/23/EB. Kai 

kompetentingos institucijos reikalauja, 

kad viešųjų paslaugų operatoriai atitiktų 

tam tikrus socialinius standartus, 
konkurso dokumentuose ir viešųjų 

paslaugų sutartyse pateikiamas atitinkamų 

darbuotojų sąrašas ir skaidri išsami 
informacija apie jų sutartines teises bei 

sąlygas, kuriomis darbuotojai laikomi 
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susiję su paslaugomis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Vėl įrašomas Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas tekstas (P7 TA (2014) 

0148). 
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7.12.2016 A8-0373/10 

Pakeitimas 10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

  

Rekomendacija antrajam svarstymui A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Tarybos pozicija 

1 straipsnio 9 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 

8 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

2a. Viešųjų paslaugų sutartys dėl 

keleivinio geležinkelių transporto viešųjų 

paslaugų, tiesiogiai sudarytos remiantis 

kita nei sąžiningo konkurso tvarka nuo … 

[šio iš dalies keičiančio reglamento st 

11198/16 įsigaliojimo data] iki 2019 m. 

gruodžio 2 d., gali būti toliau vykdomos iki 

jų galiojimo pabaigos datos. Nukrypstant 

nuo 4 straipsnio 3 dalies, tokių sutarčių 

trukmė neturi viršyti 10 metų, išskyrus 

atvejus, kai taikoma 4 straipsnio 4 dalis.“; 

2a. Viešųjų paslaugų sutartys dėl 

keleivinio geležinkelių transporto viešųjų 

paslaugų, tiesiogiai sudarytos remiantis 

kita nei sąžiningo konkurso tvarka nuo … 

[šio iš dalies keičiančio reglamento st 

11198/16 įsigaliojimo data] iki 2019 m. 

gruodžio 2 d., gali būti toliau vykdomos iki 

jų galiojimo pabaigos datos. 

Or. en 

Pagrindimas 

4 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas būtina taikyti, nes jos susijusios su daugiarūšio vežimo 

sutartimis, pagal kurias, be kita ko, geležinkelių ir kitų bėginių transporto rūšių vertė sudaro 

daugiau nei 50 % atitinkamų paslaugų vertės atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus 

atitinkančius tikslus. 

 

 


