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10.4.2019 A8-0386/180

Pakeitimas 180
Marian Harkin
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0386/2018
Guillaume Balas
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) reikia siekti didesnės pasienio ir 
tarpvalstybinių darbuotojų lygybės 
užtikrinant, kad pasienio darbuotojams 
bedarbio išmokas mokėtų ta valstybė narė, 
kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė 
veiklą, su sąlyga, kad asmuo toje 
valstybėje narėje dirbo bent 12 paskutinių 
mėnesių;

(10) reikia siekti didesnės pasienio ir 
tarpvalstybinių darbuotojų lygybės 
užtikrinant, kad pasienio darbuotojams 
bedarbio išmokas mokėtų ta valstybė narė, 
kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė 
veiklą, su sąlyga, kad asmuo toje 
valstybėje narėje dirbo bent 15 paskutinių 
mėnesių;
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10.4.2019 A8-0386/181

Pakeitimas 181
Marian Harkin
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0386/2018
Guillaume Balas
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmeniui, kuris dirba pagal darbo 
sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris 
joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas 
darbdavys komandiruoja, kaip nustatyta 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje46 arba 
išsiunčia į kitą valstybę narę dirbti tam 
darbdaviui, toliau taikomi pirmosios 
valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad 
numatyta tokio darbo trukmė neviršija 24 
mėnesių ir jis nekomandiruojamas ir 
nesiunčiamas pakeisti kito pagal darbo 
sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens, 
kuris buvo anksčiau komandiruotas ar 
siųstas pagal šį straipsnį.

1. Asmeniui, kuris dirba pagal darbo 
sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris 
joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas 
darbdavys išsiunčia į kitą valstybę narę 
dirbti tam darbdaviui, toliau taikomi 
pirmosios valstybės narės teisės aktai, su 
sąlyga, kad numatyta tokio darbo trukmė 
neviršija 24 mėnesių ir jis 
nekomandiruojamas ir nesiunčiamas 
pakeisti kito pagal darbo sutartį ar 
savarankiškai dirbančio asmens, kuris buvo 
anksčiau komandiruotas ar siųstas pagal šį 
straipsnį.

__________________
46 OL L 018, 1997 1  21, p. 1.
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10.4.2019 A8-0386/182

Pakeitimas 182
Marian Harkin
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0386/2018
Guillaume Balas
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, visiškas 
bedarbis, kuris, dirbdamas paskiausią darbą 
pagal darbo sutartį arba savarankiškai, 
gyveno valstybėje narėje, kuri nėra 
kompetentinga valstybė narė, ir kuris nėra 
sukaupęs bent 12 mėnesių trukmės 
draudimo nuo nedarbo laikotarpio 
išskirtinai pagal kompetentingos valstybės 
narės teisės aktus, turi būti gyvenamosios 
valstybės narės įdarbinimo tarnybų žinioje. 
Išmokas toks asmuo gauna pagal 
gyvenamosios valstybės narės teisės aktų 
nuostatas, tartum jis visus draudimo 
laikotarpius būtų įgijęs pagal tos valstybės 
narės teisės aktus. Šias išmokas moka 
gyvenamosios valstybės narės įstaiga. 
Jeigu šioje dalyje nurodytas visiškas 
bedarbis, kuriam teisė į bedarbio išmokas 
būtų suteikta pagal kompetentingos 
valstybės narės teisės aktus tik tuo atveju, 
jei jis ten gyventų, gali nuspręsti pateikti 
savo duomenis tos valstybės narės 
įdarbinimo tarnyboms ir gauti išmokas 
pagal tos valstybės narės teisės aktus, 
tartum jis gyventų toje valstybėje narėje.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, visiškas 
bedarbis, kuris, dirbdamas paskiausią darbą 
pagal darbo sutartį arba savarankiškai, 
gyveno valstybėje narėje, kuri nėra 
kompetentinga valstybė narė, ir kuris nėra 
sukaupęs bent 15 mėnesių trukmės 
draudimo nuo nedarbo nepertraukiamų 
laikotarpių išskirtinai pagal 
kompetentingos valstybės narės teisės 
aktus, turi būti gyvenamosios valstybės 
narės įdarbinimo tarnybų žinioje. Išmokas 
toks asmuo gauna pagal gyvenamosios 
valstybės narės teisės aktų nuostatas, 
tartum jis visus draudimo laikotarpius būtų 
įgijęs pagal tos valstybės narės teisės aktus. 
Šias išmokas moka gyvenamosios 
valstybės narės įstaiga.
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10.4.2019 A8-0386/183

Pakeitimas 183
Marian Harkin
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0386/2018
Guillaume Balas
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 987/2009
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Jeigu išdavusi įstaiga, persvarsčiusi 
dokumento išdavimo pagrindą, neranda 
jokių klaidų, ji nusiunčia prašančiajai 
institucijai visus patvirtinamuosius 
įrodymus per 25 darbo dienas nuo prašymo 
gavimo. Skubiais atvejais, kai skubos 
priežastys aiškiai nurodytos prašyme, 
atsakymas pateikiamas per 2 darbo dienas 
nuo prašymo gavimo, nepaisant to, kad 
išdavusi institucija gali būti nebaigusi 
persvarstymo pagal a punkto nuostatas.

b) Jeigu išdavusi įstaiga, persvarsčiusi 
dokumento išdavimo pagrindą, neranda 
jokių klaidų, ji nusiunčia prašančiajai 
institucijai visus patvirtinamuosius 
įrodymus per 30 darbo dienų nuo prašymo 
gavimo. Skubiais atvejais, kai reikia 
apsaugoti atitinkamo asmens teises ir 
skubos priežastys aiškiai nurodytos 
prašyme, atsakymas pateikiamas per 5 
darbo dienas nuo prašymo gavimo, 
nepaisant to, kad išdavusi institucija gali 
būti nebaigusi persvarstymo pagal a punkto 
nuostatas.
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10.4.2019 A8-0386/184

Pakeitimas 184
Marian Harkin
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0386/2018
Guillaume Balas
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 987/2009
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Jei prašančioji institucija, gavusi 
patvirtinamuosius įrodymus, toliau abejoja 
dėl dokumento galiojimo arba dėl 
duomenų, kuriais grindžiami tame 
dokumente pateikti faktai, tikslumo, ir 
mano, kad informacija, kuria remiantis 
dokumentas buvo išduotas, yra neteisinga, 
ji gali šiuo tikslu pateikti įrodymų ir dar 
vieną prašymą pateikti tikslesnės 
informacijos ir prireikus prašyti išdavusios 
institucijos anuliuoti tą dokumentą 
laikantis pirmiau išdėstytos tvarkos ir 
terminų.

c) Jei prašančioji institucija, gavusi 
patvirtinamuosius įrodymus, toliau abejoja 
dėl dokumento galiojimo arba dėl 
duomenų, kuriais grindžiami tame 
dokumente pateikti faktai, tikslumo, ir 
mano, kad informacija, kuria remiantis 
dokumentas buvo išduotas, yra neteisinga, 
ji šiuo tikslu pateikia įrodymų ir dar vieną 
prašymą pateikti tikslesnės informacijos ir 
prireikus prašyti išdavusios institucijos 
anuliuoti tą dokumentą laikantis pirmiau 
išdėstytos tvarkos ir terminų.
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10.4.2019 A8-0386/185

Pakeitimas 185
Marian Harkin
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0386/2018
Guillaume Balas
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 987/2009
5 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7a) 5 straipsnio 4 dalis keičiama taip:
4. Jei atitinkamoms įstaigoms 
nepavyksta susitarti, ne anksčiau kaip po 
mėnesio nuo tos dienos, kurią dokumentą 
gavusi įstaiga pateikė prašymą, per 
kompetentingas valdžios institucijas gali 
būti kreipiamasi į Administracinę komisiją. 
Administracinė komisija mėgina išspręsti 
klausimą per šešis mėnesius nuo dienos, 
kurią į ją buvo kreiptasi.

„4. Jei atitinkamoms įstaigoms 
nepavyksta susitarti, per kompetentingas 
valdžios institucijas gali būti kreipiamasi į 
Administracinę komisiją. Administracinė 
komisija mėgina išspręsti klausimą per 
keturis mėnesius nuo dienos, kurią į ją 
buvo kreiptasi.

Kompetentingos valdžios institucijos ir 
atitinkamos įstaigos imasi reikiamų 
priemonių tokiam Administracinės 
komisijos sprendimui taikyti, nedarant 
poveikio valdžios institucijų, įstaigų ir 
atitinkamų asmenų teisei naudotis 
procedūromis ir teismais, numatytais 
valstybių narių teisės aktais, šiuo 
reglamentu arba Sutartimis.“
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10.4.2019 A8-0386/186

Pakeitimas 186
Marian Harkin
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0386/2018
Guillaume Balas
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 23 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 987/2009
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalyje žodžiai „65 straipsnio 2 
dalimi“ pakeičiami žodžiais „65 straipsnio 4 
dalimi“.

a) 1 dalyje žodžiai „65 straipsnio 2 
dalimi“ pakeičiami žodžiais „65 straipsnio 2 ir 
4 dalimis ir 65a straipsniu“.

Or. en


