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Pakeitimas 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kalbant apie nedarbo išmokas, 
draudimo laikotarpių sumavimo taisyklės 
turėtų būti taikomos vienodai visose 
valstybėse narėse. Išskyrus 65 straipsnio 2 
dalyje nurodytus tarpvalstybinius 
darbuotojus, taisyklės, reglamentuojančios 
draudimo laikotarpių sumavimą teisės į 
bedarbio išmoką suteikimo tikslais, turėtų 
būti taikomos su sąlyga, kad apdraustasis 
toje valstybėje narėje būtų neseniai įgijęs 
bent trijų mėnesių draudimo laikotarpį. 
Visų šios sąlygos netenkinančių 
apdraustųjų kompetentinga valstybė narė 
yra ta valstybė narė, kurioje asmuo buvo 
apdraustas prieš tai. Tokiu atveju 
registracija valstybės narės, kurioje asmuo 
buvo draustas paskutinį kartą, užimtumo 
tarnyboje turėtų daryti tokį patį poveikį 
kaip registracija valstybės narės, kurioje 
asmuo buvo draustas prieš tai, užimtumo 
tarnyboje;

(8) kalbant apie nedarbo išmokas, 
draudimo laikotarpių sumavimo taisyklės 
turėtų būti taikomos vienodai visose 
valstybėse narėse. Išskyrus 65 straipsnio 2 
dalyje nurodytus tarpvalstybinius 
darbuotojus, siekiant užtikrinti 
pakankamą sąsają su darbo vietos 
valstybe nare, taisyklės, 
reglamentuojančios draudimo laikotarpių 
sumavimą teisės į bedarbio išmoką 
suteikimo tikslais, turėtų būti taikomos su 
sąlyga, kad apdraustasis toje valstybėje 
narėje būtų neseniai įgijęs bent dvylikos 
savaičių draudimo laikotarpį. Visų šios 
sąlygos netenkinančių apdraustųjų 
kompetentinga valstybė narė yra ta 
valstybė narė, kurioje asmuo buvo 
apdraustas prieš tai. Tokiu atveju 
registracija valstybės narės, kurioje asmuo 
buvo draustas paskutinį kartą, užimtumo 
tarnyboje turėtų daryti tokį patį poveikį 
kaip registracija valstybės narės, kurioje 
asmuo buvo draustas prieš tai, užimtumo 
tarnyboje;
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16.4.2019 A8-0386/204

Pakeitimas 204
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) atsižvelgiant į 2013 m. ES 
pilietybės ataskaitoje35 pateiktas 
rekomendacijas, reikia pailginti minimalų 
bedarbio išmokų eksporto laikotarpį nuo 
trijų iki šešių mėnesių, kad pagerėtų 
bedarbių, kurie vyksta į kitą valstybę narę 
ieškoti darbo, galimybės ir reintegracijos į 
darbo rinką tikimybė ir tarpvalstybiniu 
mastu sumažėtų gebėjimų neatitiktis;

Išbraukta.

__________________
35 COM(2013)0269 final.
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Pakeitimas 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL 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 pastraipos 19 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2014
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus atvejus, 6 straipsnio nuostatų 
taikymas, remiantis teisės aktų, pagal 
kuriuos prašoma skirti išmokas, 
nuostatomis, priklauso nuo atitinkamo 
asmens neseniai įgytų bent trijų mėnesių 
trukmės draudimo, darbo pagal darbo 
sutartį ar savarankiško darbo laikotarpių.

1. Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus atvejus, siekiant užtikrinti 
pakankamą ryšį su darbo vietos valstybe 
nare, 6 straipsnio nuostatų taikymas, 
remiantis teisės aktų, pagal kuriuos 
prašoma skirti išmokas, nuostatomis, 
priklauso nuo atitinkamo asmens neseniai 
įgytų bent dvylikos savaičių trukmės 
draudimo, darbo pagal darbo sutartį ar 
savarankiško darbo laikotarpių.
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Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
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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 pastraipos 20 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 883/2014
64 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies c punkte žodis „tris“ 
pakeičiamas žodžiu „šešis“, o žodžiai „šį 
trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti iki ne 
daugiau kaip šešių mėnesių“ pakeičiami 
žodžiais „šį šešių mėnesių laikotarpį gali 
pratęsti iki laikotarpio, kurį tas asmuo turi 
teisę į išmokas, pabaigos“;

a) 1 dalies c punkte žodžiai „šį trijų 
mėnesių laikotarpį gali pratęsti iki ne 
daugiau kaip šešių mėnesių“ pakeičiami 
žodžiais „šį trijų mėnesių laikotarpį gali 
pratęsti iki laikotarpio, kurį tas asmuo turi 
teisę į išmokas, pabaigos“;
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Pakeitimas 207
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Pranešimas A8-0386/2018
Guillaume Balas
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 883/2014
64 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalyje žodis „trys“ pakeičiamas 
žodžiu „šeši“, o žodžiai „ne daugiau kaip 
šešių mėnesių“ pakeičiami žodžiais 
„laikotarpio, kurį tas asmuo turi teisę į 
išmokas, pabaigos“.

b) 3 dalyje žodžiai „ne daugiau kaip 
šešių mėnesių“ pakeičiami žodžiais 
„laikotarpio, kurį tas asmuo turi teisę į 
išmokas, pabaigos“.

Or. en


