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Pakeitimas 355 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės antra sritis: „Darbas ir 

pensija Sąjungoje“ – 4 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • privalomos atsakomybės ir 

draudimo taisyklės kitoje valstybėje narėje 

Or. en 

Pakeitimas 356 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės antra sritis: „Darbas ir 

pensija Sąjungoje“ – 6 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • komandiruotų darbuotojų 

socialinės teisės ir įdarbinimo sąlygos 

Or. en 

Pakeitimas 357 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės antra sritis: „Darbas ir 

pensija Sąjungoje“ – aštunta įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• Sąjungoje taikomos teisės ir 

pareigos socialinės apsaugos srityje, 

įskaitant su pensijos gavimu susijusias 

teises ir pareigas. 

• Sąjungoje taikomos teisės ir 

pareigos socialinės apsaugos srityje, 

įskaitant su pensijos ir nedarbo draudimo 

išmokų gavimu susijusias teises ir 

pareigas. 
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Or. en 

Pakeitimas 358 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės trečia sritis: „Transporto 

priemonės Sąjungoje“ – šešta įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• nacionalinės kelių eismo taisyklės 

ir reikalavimai vairuotojams. 

• nacionalinės kelių eismo taisyklės 

ir reikalavimai vairuotojams, pvz., kelių 

rinkliavos ir išmetamųjų teršalų lipdukai 

laikino ar nuolatinio buvimo kitoje 

valstybėje narėje metu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 359 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės ketvirta sritis: 

„Gyvenimas kitoje valstybėje narėje“ – 3 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • reikalavimai kitoje valstybėje 

narėje gyvenančio gyventojo 

natūralizacijai. 

Or. en 

Pakeitimas 360 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės ketvirta sritis: 

„Gyvenimas kitoje valstybėje narėje“ – 3 b įtrauka (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • įsipareigojimai mirties atveju ir 

palaikų repatriacija. 

Or. en 

 

 

Pakeitimas 361 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės penkta sritis: „Mokymasis 

arba mokomoji praktika kitoje valstybėje narėje“ – pirma įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• Mokyklos lankymas kitoje 

valstybėje narėje; 

• Vaikų lopšelio, vaikų darželio ir 

mokyklos lankymas kitoje valstybėje 

narėje; 

Or. en 

Pakeitimas 362 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės penkta sritis: „Mokymasis 

arba mokomoji praktika kitoje valstybėje narėje“ – 1 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • suaugusiųjų mokymo centro 

lankymas kitoje valstybėje narėje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 363 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės šešta sritis: „Sveikatos 

priežiūra“ – 2 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • sveikatos draudimas kitoje 

valstybėje narėje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 364 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės šešta sritis: „Sveikatos 

priežiūra“ – 2 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • informacija, susijusi su socialine 

apsauga ir draudimu, įskaitant galimybę 

užsisakyti Europos sveikatos draudimo 

kortelę. 

Or. en 

 

 

Pakeitimas 365 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės šešta sritis: „Sveikatos 

priežiūra“ – 2 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • informacija apie viešųjų 

prevencinių sveikatos priežiūros paslaugų 

programas.  

Or. en 
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Pakeitimas 366 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės šešta sritis: „Sveikatos 

priežiūra“ – 2 b įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • informacija apie skubios pagalbos 

telefono ryšio numerius.  

Or. en 

Pakeitimas 367 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės šešta sritis: „Sveikatos 

priežiūra“ – 2 c įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • perkėlimas į senelių namus. 

Or. en 

Pakeitimas 368 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės septinta sritis: „Šeimoms 

taikomos tarpvalstybinio pobūdžio teisės, pareigos ir taisyklės“ – pirma įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

•  Gimimas, nepilnamečių vaikų 

globa, tėvų pareigos ir vaikų išlaikymo 

prievolės šeimoje, kuri yra susijusi su 

tarpvalstybinėmis aplinkybėmis; 

•  Gimimas, nepilnamečių vaikų 

globa, tėvų pareigos, pakaitinė motinystė 

ir įvaikinimas, įskaitant antro tėvo 

įvaikinimą (angl. second-parent 

adoption),  ir vaikų išlaikymo prievolės 

šeimoje, kuri yra susijusi su 

tarpvalstybinėmis aplinkybėmis; 
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Or. en 

Pakeitimas 369 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės septinta sritis: „Šeimoms 

taikomos tarpvalstybinio pobūdžio teisės, pareigos ir taisyklės“ – antra įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• gyvenimas skirtingų šalių pilietybę 

turinčių asmenų poroje (santuoka, 

gyvenimas skyrium, santuokos 

nutraukimas, sutuoktinių turto režimas ir 

sugyventinių teisės); 

• gyvenimas skirtingų šalių pilietybę 

turinčių asmenų poroje, nediskriminuojant 

dėl seksualinės orientacijos (santuoka, 

civilinė / registruota partnerystė, 

gyvenimas skyrium, santuokos 

nutraukimas, sutuoktinių turto režimas ir 

sugyventinių teisės); 

Or. en 

 

 

Pakeitimas 370 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės septinta sritis: „Šeimoms 

taikomos tarpvalstybinio pobūdžio teisės, pareigos ir taisyklės“ – trečia įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• su paveldėjimu kitoje valstybėje 

narėje susijusios teisės. 

• su paveldėjimu kitoje valstybėje 

narėje, pvz., mokesčių taisyklėmis, 

susijusios teisės ir pareigos. 

Or. en 

Pakeitimas 371 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės septinta sritis: „Šeimoms 

taikomos tarpvalstybinio pobūdžio teisės, pareigos ir taisyklės“ – 3 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • tarptautinio tėvų vykdomo vaikų 

grobimo teisinės pasekmės ir su tuo 

susijusios teisės. 

Or. en 

 

Pakeitimas 372 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės pirmo stulpelio aštuntos 

srities antraštė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vartotojų srities tarpvalstybiniai 

klausimai  

Vartotojų teisės 

Or. en 

 

 

Pakeitimas 373 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės aštunta sritis: „Vartotojų 

srities tarpvalstybiniai klausimai“ – pirma įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• Prekių ir paslaugų (įskaitant 

finansines) pirkimas internetu arba 

tiesiogiai kitoje valstybėje narėje;  

• Prekių, skaitmeninio turinio, turto 

ar paslaugų (įskaitant finansines) pirkimas 

arba nuoma internetu arba tiesiogiai kitoje 

valstybėje narėje;  

Or. en 
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Pakeitimas 374 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės aštunta sritis: „Vartotojų 

srities tarpvalstybiniai klausimai“ – pirma įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• Prekių ir paslaugų (įskaitant 

finansines) pirkimas internetu arba 

tiesiogiai kitoje valstybėje narėje;  

• Prekių ir paslaugų (įskaitant 

finansines) pirkimas internetu arba 

tiesiogiai;  

Or. en 

Pakeitimas 375 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės aštunta sritis: „Vartotojų 

srities tarpvalstybiniai klausimai“ – antra įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• banko sąskaitos turėjimas kitoje 

valstybėje narėje; 

• banko sąskaitos turėjimas;  

Or. en 

Pakeitimas 376 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės aštunta sritis: „Vartotojų 

srities tarpvalstybiniai klausimai“ – trečia įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• prisijungimas prie viešųjų paslaugų 

teikėjų tinklų, pavyzdžiui, dujų, elektros 

energijos, vandens, telekomunikacijų ir 

interneto; 

• prisijungimas prie viešųjų paslaugų 

teikėjų tinklų, pavyzdžiui, dujų, elektros 

energijos, vandens, atliekų šalinimas, 

telekomunikacijų ir interneto; 

Or. en 
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Pakeitimas 377 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės aštunta sritis: „Vartotojų 

srities tarpvalstybiniai klausimai“ – 5 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • produktų sauga ir apsauga; 

Or. en 

Pakeitimas 378 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės aštunta sritis: „Vartotojų 

srities tarpvalstybiniai klausimai“ – 5 b įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • garantijos, vartotojų žalos 

atlyginimas ir kompensacijos; 

Or. en 

Pakeitimas 379 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės aštunta sritis: „Vartotojų 

srities tarpvalstybiniai klausimai“ – 5 c įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • vartotojams skirtos teisminės 

procedūros; 

Or. en 

Pakeitimas 380 

Julia Reda 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės 8a sritis (nauja): „Piliečių 

ir gyventojų teisės“ 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Sritis INFORMACIJA APIE TEISES, PAREIGAS IR TAISYKLES 

  

  

  

 

Pakeitimas 

Sritis INFORMACIJA APIE TEISES, PAREIGAS IR TAISYKLES 

Piliečių ir 

gyventojų 

teisės 

• administracinių ir teisminių peticijų pateikimas; 

 • peticijų pateikimas viešojo sektoriaus institucijoms; 

 • lyties pripažinimas. 

 

Or. en 

Pakeitimas 381 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys“ lentelės 8 b sritis (nauja): 

„Asmens duomenų apsauga“ 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Sritis INFORMACIJA APIE TEISES, PAREIGAS IR TAISYKLES 

  

 

Pakeitimas 

Sritis INFORMACIJA APIE TEISES, PAREIGAS IR TAISYKLES 

„Asmens 

duomenų 

apsauga“ 

• naudojimasis duomenų subjektų teisėmis remiantis BDAR 

(pagal BDAR 2–4 skirsnius: informavimas ir teisė susipažinti su 

asmens duomenimis, duomenų ištaisymas ir ištrynimas, teisė 

nesutikti). 
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Or. en 

Pakeitimas 382 

Othmar Karas ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su įmonėmis, sritys“ lentelės pirma sritis: „Įmonės 

steigimas, valdymas ir veiklos nutraukimas“ – pirma įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• Įmonės įregistravimas 

(registravimo procedūros ir teisiniai verslo 

vykdymo būdai); 

• Įmonės įregistravimas, veiklos 

keitimas ar nutraukimas (registravimo 

procedūros ir teisiniai verslo vykdymo 

būdai); 

Or. en 

 

Pakeitimas 383 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su įmonėmis, sritys“ lentelės pirma sritis: „Įmonės 

steigimas, valdymas ir veiklos nutraukimas“ – antra įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• intelektinės nuosavybės teisės 

(prašymo išduoti patentą pateikimas, 

prekių ženklo, brėžinio arba dizaino 

įregistravimas, licencijos atgaminti kūrinį 

gavimas); 

• intelektinės nuosavybės teisės 

(prašymo išduoti patentą pateikimas, 

prekių ženklo, brėžinio arba dizaino 

įregistravimas, licencijos atgaminti kūrinį 

gavimas, taikytinos išimtys); 

Or. en 

 

Pakeitimas 384 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su įmonėmis, sritys“ lentelės pirma sritis: „Įmonės 
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steigimas, valdymas ir veiklos nutraukimas“ – 8 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • valdymo atsakomybė. 

Or. en 

Pakeitimas 385 

Philippe Juvin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su įmonėmis, sritys“ lentelės pirma sritis: „Įmonės 

steigimas, valdymas ir veiklos nutraukimas“ – 8 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • verslo perkėlimas iš vienos 

valstybės narės į kitą valstybę narę. 

Or. en 

Pakeitimas 386 

Othmar Karas ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su įmonėmis, sritys“ lentelės pirma sritis: „Įmonės 

steigimas, valdymas ir veiklos nutraukimas“ – 8 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • verslo perkėlimas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 387 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su įmonėmis, sritys“ lentelės trečia sritis: „Mokesčiai“ 

– 2 a įtrauka (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 • muitai ir kiti importo mokesčiai bei 

rinkliavos, importo muitinės procedūros, 

eksporto muitinės procedūros; 

Or. en 

 

Pakeitimas 388 

Othmar Karas ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo „Informacijos, susijusios su įmonėmis, sritys“ lentelės trečia sritis: „Mokesčiai“ 

– trečia įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

• kiti mokesčiai: mokėjimas, tarifai. • kiti mokesčiai: mokėjimas, tarifai, 

mokesčių deklaracijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 389 

Othmar Karas ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas išduoti gimimo 

liudijimą 

Gimimo liudijimas 

Studijos 

Prašymo gauti viešojo 

sektoriaus institucijos 

subsidiją studijoms teikimas 

Sprendimas dėl prašymo gauti 

subsidiją 

Darbas 
Užsiregistravimas gauti 

socialinės apsaugos išmokas 

Gavimo pranešimas 

 Prašymas pripažinti diplomą Sprendimas dėl prašymo 
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pripažinti diplomą 

Persikėlimas 
Pasikeitusio adreso 

registravimas 

Naujo adreso įregistravimo 

patvirtinimas 

 

Prašymas išduoti arba 

atnaujinti tapatybės kortelę 

arba pasą 

Tapatybės kortelės arba paso 

išdavimas arba atnaujinimas 

 
Motorinės transporto 

priemonės registravimas 

Registravimo pažymėjimas 

Pensija 

Prašymas skirti pensijos arba 

priešpensinę išmoką pagal 

valstybinę arba pusiau 

valstybinę sistemą 

Sprendimas dėl prašymo skirti 

pensijos arba priešpensinę 

išmoką 

Įmonės steigimas 

Bendra įmonės veiklos 

registracija, neįskaitant 

procedūrų, susijusių su 

bendrovių arba firmų, 

apibrėžtų SESV 54 straipsnio 

antroje pastraipoje, steigimu 

Visų veiksmų, kuriuos reikia 

atlikti, kad būtų galima pradėti 

įmonės veiklą, įvykdymo 

patvirtinimas  

 

Darbdavio (fizinio asmens) 

registravimas valstybinėse 

arba pusiau valstybinėse 

pensijų ir draudimo sistemose  

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

 

Darbuotojų registravimas 

valstybinėse arba pusiau 

valstybinėse pensijų ir 

draudimo sistemose 

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

Veiklos 

vykdymas 

Pranešimas socialinės 

apsaugos sistemoms apie 

sutarties su darbuotoju 

termino pabaigą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 

Socialinių įmokų už 

darbuotojus mokėjimas  

Kvitas arba kitoks 

patvirtinimas, kad socialinės 

įmokos už darbuotojus yra 

sumokėtos 

 

Pakeitimas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas išduoti gimimo 

liudijimą 

Gimimo liudijimas 

Studijos 

Prašymo gauti viešojo 

sektoriaus institucijos 

subsidiją studijoms teikimas 

Sprendimas dėl prašymo gauti 

subsidiją 
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Darbas 
Užsiregistravimas gauti 

socialinės apsaugos išmokas 

Gavimo pranešimas 

 
Prašymas pripažinti diplomą Sprendimas dėl prašymo 

pripažinti diplomą 

 
Profesinės kvalifikacijos 

pripažinimas 

Sprendimas dėl prašymo 

pripažinti diplomą 

 
Pajamų mokesčio 

deklaravimas 

Deklaracijos gavimo 

patvirtinimas 

Persikėlimas 
Pasikeitusio adreso 

registravimas 

Naujo adreso įregistravimo 

patvirtinimas 

 

Prašymas išduoti arba 

atnaujinti tapatybės kortelę 

arba pasą 

Tapatybės kortelės arba paso 

išdavimas arba atnaujinimas 

 
Motorinės transporto 

priemonės registravimas 

Registravimo pažymėjimas 

Pensija 

Prašymas skirti pensijos arba 

priešpensinę išmoką pagal 

valstybinę arba pusiau 

valstybinę sistemą 

Sprendimas dėl prašymo skirti 

pensijos arba priešpensinę 

išmoką 

Įmonės steigimas 

Bendra įmonės veiklos 

registracija ir pranešimo apie 

verslo veiklą reikalavimai, 

verslo veiklos leidimai, verslo 

veiklos pasikeitimai ir verslo 

veiklos nutraukimas 

netaikant bankroto ar 

likvidavimo procedūrų, 

neįskaitant procedūrų, 

susijusių su bendrovių arba 

firmų, apibrėžtų SESV 54 

straipsnio antroje pastraipoje, 

steigimu 

Visų veiksmų, kuriuos reikia 

atlikti, kad būtų galima pradėti 

įmonės veiklą, įvykdymo 

patvirtinimas  

 PVM registracija PVM mokėtojo kodas 

 
Pajamų mokesčio registracija Mokesčių mokėtojo 

registracijos numeris 

 

Darbdavio (fizinio asmens) 

registravimas valstybinėse 

arba pusiau valstybinėse 

pensijų ir draudimo sistemose  

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

 

Darbuotojų registravimas 

valstybinėse arba pusiau 

valstybinėse pensijų ir 

draudimo sistemose 

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 
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Veiklos 

vykdymas 

Pranešimas socialinės 

apsaugos sistemoms apie 

sutarties su darbuotoju 

termino pabaigą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 

Socialinių įmokų už 

darbuotojus mokėjimas  

Kvitas arba kitoks 

patvirtinimas, kad socialinės 

įmokos už darbuotojus yra 

sumokėtos 

 

Darbuotojų komandiravimo 

registracija ir pranešimas 

Visų veiksmų, kuriuos reikia 

atlikti, kad būtų galima 

komandiruoti darbuotoją, 

įvykdymo patvirtinimas 

 
Pranešimas apie PVM 

apmokestinamos veiklos 

nutraukimą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 PVM deklaracijos PVM deklaracijos gavimas 

 
Įmonių / verslo mokesčių 

deklaracija 

Deklaracijos gavimo 

patvirtinimas 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 390 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas išduoti gimimo 

liudijimą 

Gimimo liudijimas 

Studijos 

Prašymo gauti viešojo 

sektoriaus institucijos 

subsidiją studijoms teikimas 

Sprendimas dėl prašymo gauti 

subsidiją 

Darbas 
Užsiregistravimas gauti 

socialinės apsaugos išmokas 

Gavimo pranešimas 

 
Prašymas pripažinti diplomą Sprendimas dėl prašymo 

pripažinti diplomą 
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Persikėlimas 
Pasikeitusio adreso 

registravimas 

Naujo adreso įregistravimo 

patvirtinimas 

 

Prašymas išduoti arba 

atnaujinti tapatybės kortelę 

arba pasą 

Tapatybės kortelės arba paso 

išdavimas arba atnaujinimas 

 
Motorinės transporto 

priemonės registravimas 

Registravimo pažymėjimas 

Pensija 

Prašymas skirti pensijos arba 

priešpensinę išmoką pagal 

valstybinę arba pusiau 

valstybinę sistemą 

Sprendimas dėl prašymo skirti 

pensijos arba priešpensinę 

išmoką 

Įmonės steigimas 

Bendra įmonės veiklos 

registracija, neįskaitant 

procedūrų, susijusių su 

bendrovių arba firmų, 

apibrėžtų SESV 54 straipsnio 

antroje pastraipoje, steigimu 

Visų veiksmų, kuriuos reikia 

atlikti, kad būtų galima pradėti 

įmonės veiklą, įvykdymo 

patvirtinimas  

 

Darbdavio (fizinio asmens) 

registravimas valstybinėse 

arba pusiau valstybinėse 

pensijų ir draudimo sistemose  

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

 

Darbuotojų registravimas 

valstybinėse arba pusiau 

valstybinėse pensijų ir 

draudimo sistemose 

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

Veiklos 

vykdymas 

Pranešimas socialinės 

apsaugos sistemoms apie 

sutarties su darbuotoju 

termino pabaigą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 

Socialinių įmokų už 

darbuotojus mokėjimas  

Kvitas arba kitoks 

patvirtinimas, kad socialinės 

įmokos už darbuotojus yra 

sumokėtos 

 

Pakeitimas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas išduoti gimimo 

liudijimą 

Gimimo liudijimas 

Studijos 

Prašymo gauti viešojo 

sektoriaus institucijos 

subsidiją studijoms teikimas 

Sprendimas dėl prašymo gauti 

subsidiją 

 Registracija valstybiniame Sprendimas dėl registracijos 
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universitete 

 
Prašymas pateikti diplomo 

pažymėjimą, kvalifikacijos 

pažymėjimus  

Pažymėjimo išdavimas 

elektronine forma  

Darbas 
Užsiregistravimas gauti 

socialinės apsaugos išmokas 

Gavimo pranešimas 

 
Prašymas pripažinti diplomą Sprendimas dėl prašymo 

pripažinti diplomą 

 
Pajamų mokesčio 

deklaravimas 

Deklaracijos gavimo 

patvirtinimas 

Persikėlimas 
Pasikeitusio adreso 

registravimas 

Naujo adreso įregistravimo 

patvirtinimas 

 

Prašymas išduoti arba 

atnaujinti tapatybės kortelę 

arba pasą. Paties asmens 

atvykimo gali būti 

reikalaujama tik biometrinių 

duomenų pateikimui 

Tapatybės kortelės arba paso 

išdavimas arba atnaujinimas 

 

Motorinės transporto 

priemonės registravimas. 

Paties asmens atvykimo gali 

būti reikalaujama tik 

pirmajai registracijai arba, jei 

reikia, transporto priemonės 

patikrinimui 

Registravimo pažymėjimas 

Pensija 

Prašymas skirti pensijos arba 

priešpensinę išmoką pagal 

valstybinę arba pusiau 

valstybinę sistemą 

Sprendimas dėl prašymo skirti 

pensijos arba priešpensinę 

išmoką 

 
Prašymas pateikti duomenis 

apie pensijų sąskaitos padėtį 

Naudotojo pensijos sąskaitos 

likučio išrašo patvirtinimas 

Įmonės steigimas 

Bendra įmonės veiklos 

registracija, neįskaitant 

procedūrų, susijusių su 

bendrovių arba firmų, 

apibrėžtų SESV 54 straipsnio 

antroje pastraipoje, steigimu, 

įskaitant registro duomenų 

keitimą  

Visų veiksmų, kuriuos reikia 

atlikti, kad būtų galima pradėti 

įmonės veiklą, įvykdymo 

patvirtinimas  

 

Darbdavio (fizinio asmens) 

registravimas valstybinėse 

arba pusiau valstybinėse 

pensijų ir draudimo sistemose  

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 
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Darbuotojų registravimas 

valstybinėse arba pusiau 

valstybinėse pensijų ir 

draudimo sistemose 

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

 
Interneto domeno vardo 

registravimas ar 

atnaujinimas 

Domeno vardo įregistravimo 

ar atnaujinimo patvirtinimas  

 PVM registracija PVM mokėtojo kodas 

Veiklos 

vykdymas 

Pranešimas socialinės 

apsaugos sistemoms apie 

sutarties su darbuotoju 

termino pabaigą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 PVM deklaracijos PVM deklaracijų gavimas 

 
Įmonių / verslo mokesčių 

deklaravimas 

Deklaracijos gavimo 

patvirtinimas 

 

Pranešimas apie PVM 

apmokestinamos veiklos 

nutraukimą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 

Socialinių įmokų už 

darbuotojus mokėjimas  

Kvitas arba kitoks 

patvirtinimas, kad socialinės 

įmokos už darbuotojus yra 

sumokėtos 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 391 

Edward Czesak 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas išduoti gimimo 

liudijimą 

Gimimo liudijimas 

Studijos 

Prašymo gauti viešojo 

sektoriaus institucijos 

subsidiją studijoms teikimas 

Sprendimas dėl prašymo gauti 

subsidiją 
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Darbas 
Užsiregistravimas gauti 

socialinės apsaugos išmokas 

Gavimo pranešimas 

 
Prašymas pripažinti diplomą Sprendimas dėl prašymo 

pripažinti diplomą 

Persikėlimas 
Pasikeitusio adreso 

registravimas 

Naujo adreso įregistravimo 

patvirtinimas 

 
Prašymas išduoti arba 

atnaujinti tapatybės kortelę 

arba pasą 

Tapatybės kortelės arba paso 

išdavimas arba atnaujinimas 

 
Motorinės transporto 

priemonės registravimas 
Registravimo pažymėjimas 

Pensija 

Prašymas skirti pensijos arba 

priešpensinę išmoką pagal 

valstybinę arba pusiau 

valstybinę sistemą 

Sprendimas dėl prašymo skirti 

pensijos arba priešpensinę 

išmoką 

Įmonės steigimas 

Bendra įmonės veiklos 

registracija, neįskaitant 

procedūrų, susijusių su 

bendrovių arba firmų, 

apibrėžtų SESV 54 straipsnio 

antroje pastraipoje, steigimu 

Visų veiksmų, kuriuos reikia 

atlikti, kad būtų galima 

pradėti įmonės veiklą, 

įvykdymo patvirtinimas  

 

Darbdavio (fizinio asmens) 

registravimas valstybinėse 

arba pusiau valstybinėse 

pensijų ir draudimo sistemose  

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

 

Darbuotojų registravimas 

valstybinėse arba pusiau 

valstybinėse pensijų ir 

draudimo sistemose 

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

Veiklos 

vykdymas 

Pranešimas socialinės 

apsaugos sistemoms apie 

sutarties su darbuotoju 

termino pabaigą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 

Socialinių įmokų už 

darbuotojus mokėjimas  

Kvitas arba kitoks 

patvirtinimas, kad socialinės 

įmokos už darbuotojus yra 

sumokėtos 

 

Pakeitimas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas pateikti gimimo 

registravimo įrodymą 

Gimimo liudijimas arba 

gimimo registravimo 
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įrodymas 

Gyvenamoji vieta 
Prašymas išduoti gyventojo 

pažymėjimą 

Registracijos ir gyvenamosios 

vietos įrodymas 

Studijos 

Prašymo gauti viešojo 

sektoriaus įstaigos arba 

institucijos subsidiją studijoms 

teikimas 

Sprendimas dėl prašymo gauti 

subsidiją 

Darbas 
Užsiregistravimas gauti 

socialinės apsaugos išmokas 

Gavimo pranešimas 

 
Prašymas pripažinti diplomą Sprendimas dėl prašymo 

pripažinti diplomą 

Persikėlimas 

Pasikeitusio adreso 

registravimas 

Naujo adreso įregistravimo ir 

ankstesnio adreso 

išregistravimo patvirtinimas 

 Išbraukta. Išbraukta. 

 

Motorinės transporto 

priemonės, kuri kilusi iš ES 

valstybės narės arba joje jau 

registruota, registravimas 

taikant standartines 

procedūras1a 

Motorinės transporto 

priemonės registravimo 

įrodymas 

Pensija 

Prašymas skirti pensijos arba 

priešpensinę išmoką pagal 

privalomą sistemą 

Prašymo gavimo 

patvirtinimas arba 
sprendimas dėl prašymo skirti 

pensijos arba priešpensinę 

išmoką 

Įmonės steigimas Išbraukta. Išbraukta. 

 

Darbdavio (fizinio asmens) 

registravimas privalomose 

pensijų ir draudimo sistemose  

Registravimo patvirtinimas 

arba registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris  

 

Darbuotojų registravimas 

valstybinėse arba pusiau 

valstybinėse pensijų ir 

draudimo sistemose, išskyrus 

kolektyvinio darbuotojų 

sutarčių nutraukimo 

procedūras 

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

Veiklos 

vykdymas 

Pranešimas socialinės 

apsaugos sistemoms apie 

sutarties su darbuotoju 

termino pabaigą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 Socialinių įmokų už Kvitas arba kitoks 

patvirtinimas, kad socialinės 
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darbuotojus mokėjimas  įmokos už darbuotojus yra 

sumokėtos 

 _______________  

 

1a Tai apima toliau nurodytas 

transporto priemones: a) 

motorines transporto 

priemones arba priekabas, 

kaip nurodyta Europos 

Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2007/46/EB 

(OL L 263, 2007 10 9, p. 1) 3 

straipsnyje, ir b) dvirates arba 

trirates motorines transporto 

priemones sudvejintais arba 

kitokiais ratais, skirtas 

važiuoti keliu, kaip nurodyta 

Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 

2002/24/EB (OL L 124, 

2002 5 9, p. 1) 1 straipsnyje. 

 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 392 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas išduoti gimimo 

liudijimą 

Gimimo liudijimas 

Studijos 

Prašymo gauti viešojo 

sektoriaus institucijos 

subsidiją studijoms teikimas 

Sprendimas dėl prašymo gauti 

subsidiją 

Darbas 
Užsiregistravimas gauti 

socialinės apsaugos išmokas 

Gavimo pranešimas 

 
Prašymas pripažinti diplomą Sprendimas dėl prašymo 

pripažinti diplomą 



 

AM\1139598LT.docx 25/29 PE613.511v01-00 

 LT 

Persikėlimas 
Pasikeitusio adreso 

registravimas 

Naujo adreso įregistravimo 

patvirtinimas 

 

Prašymas išduoti arba 

atnaujinti tapatybės kortelę 

arba pasą 

Tapatybės kortelės arba paso 

išdavimas arba atnaujinimas 

 
Motorinės transporto 

priemonės registravimas 

Registravimo pažymėjimas 

Pensija 

Prašymas skirti pensijos arba 

priešpensinę išmoką pagal 

valstybinę arba pusiau 

valstybinę sistemą 

Sprendimas dėl prašymo skirti 

pensijos arba priešpensinę 

išmoką 

Įmonės steigimas 

Bendra įmonės veiklos 

registracija, neįskaitant 

procedūrų, susijusių su 

bendrovių arba firmų, 

apibrėžtų SESV 54 straipsnio 

antroje pastraipoje, steigimu 

Visų veiksmų, kuriuos reikia 

atlikti, kad būtų galima pradėti 

įmonės veiklą, įvykdymo 

patvirtinimas  

 

Darbdavio (fizinio asmens) 

registravimas valstybinėse 

arba pusiau valstybinėse 

pensijų ir draudimo sistemose  

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

 

Darbuotojų registravimas 

valstybinėse arba pusiau 

valstybinėse pensijų ir 

draudimo sistemose 

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

Veiklos 

vykdymas 

Pranešimas socialinės 

apsaugos sistemoms apie 

sutarties su darbuotoju 

termino pabaigą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 

Socialinių įmokų už 

darbuotojus mokėjimas  

Kvitas arba kitoks 

patvirtinimas, kad socialinės 

įmokos už darbuotojus yra 

sumokėtos 

 

Pakeitimas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas išduoti gimimo 

liudijimą 

Gimimo liudijimas 

Studijos 

Prašymo gauti viešojo 

sektoriaus institucijos 

subsidiją studijoms teikimas 

Sprendimas dėl prašymo gauti 

subsidiją 

 Registracija universitete Registracijos patvirtinimas 
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Darbas 
Užsiregistravimas gauti 

socialinės apsaugos išmokas 

Gavimo pranešimas 

 
Prašymas pripažinti diplomą Sprendimas dėl prašymo 

pripažinti diplomą 

Persikėlimas 
Pasikeitusio adreso 

registravimas 

Naujo adreso įregistravimo 

patvirtinimas 

 

Prašymas išduoti arba 

atnaujinti tapatybės kortelę 

arba pasą 

Tapatybės kortelės arba paso 

išdavimas arba atnaujinimas 

 
Motorinės transporto 

priemonės registravimas 

Registravimo pažymėjimas 

 
Prašymas išduoti arba 

atnaujinti leidimo gyventi 

kortelę 

Leidimo gyventi kortelės 

išdavimas arba atnaujinimas 

Pensija 

Prašymas skirti pensijos arba 

priešpensinę išmoką pagal 

valstybinę arba pusiau 

valstybinę sistemą 

Sprendimas dėl prašymo skirti 

pensijos arba priešpensinę 

išmoką 

Įmonės steigimas 

Bendra įmonės veiklos 

registracija, neįskaitant 

procedūrų, susijusių su 

bendrovių arba firmų, 

apibrėžtų SESV 54 straipsnio 

antroje pastraipoje, steigimu 

Visų veiksmų, kuriuos reikia 

atlikti, kad būtų galima pradėti 

įmonės veiklą, įvykdymo 

patvirtinimas  

 

Darbdavio (fizinio asmens) 

registravimas valstybinėse 

arba pusiau valstybinėse 

pensijų ir draudimo sistemose  

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

 

Darbuotojų registravimas 

valstybinėse arba pusiau 

valstybinėse pensijų ir 

draudimo sistemose 

Registracijos socialinės 

apsaugos sistemoje numeris 

Veiklos 

vykdymas 

Pranešimas socialinės 

apsaugos sistemoms apie 

sutarties su darbuotoju 

termino pabaigą 

Pranešimo gavimo 

patvirtinimas 

 

Socialinių įmokų už 

darbuotojus mokėjimas  

Kvitas arba kitoks 

patvirtinimas, kad socialinės 

įmokos už darbuotojus yra 

sumokėtos 

Transporto 

priemonės 

Greitkelių rinkliavos lipdukų 

arba išmetamųjų teršalų 

lipdukų įgijimas 

Kelių rinkliavos lipdukų arba 

išmetamųjų teršalų lipdukų 

gavimas 
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Or. en 

 

Pakeitimas 393 

Philippe Juvin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Gyvenimo įvykiai Procedūros  Numatomas rezultatas 

Gimimas  
Prašymas išduoti gimimo 
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