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Pakeitimas 1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Tarybos pozicija 

–

 

 Pasiūlymas atmesti 

 Europos Parlamentas atmeta per pirmąjį 

svarstymą priimtą Tarybos poziciją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Tarybos pozicija  

–

 

 Pasiūlymas atmesti 

 Europos Parlamentas atmeta per pirmąjį 

svarstymą priimtą Tarybos poziciją. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

1 a dalis (nauja) 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a.  pritaria pareiškimui, pridėtam prie 

šios rezoliucijos; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

Priedas 

 

 Teisėkūros rezoliucijos priedas 

 Europos Parlamento pareiškimas dėl 

darbuotojų perdavimo 

 Pagal 14 konstatuojamąją dalį ir 4 

straipsnio 4a, 4b ir 6 dalis valstybės narės 

turi visapusiškai laikytis Direktyvos 

2001/23/EB dėl darbuotojų teisių 

apsaugos įmonių perdavimo atveju ir turi 

teisę, be šios direktyvos taikymo, imtis 

papildomų darbuotojų apsaugos 

priemonių laikantis Sąjungos teisės, pvz., 

reikalauti privalomo darbuotojų 

perdavimo, net jei Direktyva 2001/23/EB 

nebūtų taikoma. 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Lucy Anderson 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 4 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 

4 straipsnio 4 b dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

Tarybos direktyva 2001/23/EB taikoma 

viešųjų paslaugų operatoriaus keitimui, 

kai toks pakeitimas yra įmonės 

perdavimas, kaip apibrėžta toje 

direktyvoje. 

Nepažeisdamos nacionalinės ir Sąjungos 

teisės, įskaitant socialinių partnerių 

atstovaujamąsias kolektyvines sutartis, 

kompetentingos institucijos reikalauja, 

kad pasirinktas viešųjų paslaugų 

operatorius darbuotojams sudarytų darbo 

sąlygas remdamasis nacionaliniais, 

regioniniais ir vietos socialiniais 

standartais, taikomais vietoje, kur 

teikiama paslauga, ir (arba), pasikeitus 

operatoriui, reikalauja privalomo 

personalo perdavimo. Reikalaujant tokio 
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perdavimo, 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 susiję su paslaugomis. 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 

priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 

teksto pakeitimus.) 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 

5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

Jeigu teikiamos keleivinio geležinkelių 

transporto viešosios paslaugos, pirmoje 

pastraipoje nurodyta institucijų grupė gali 

būti sudaryta tik iš vietos kompetentingų 

institucijų, kurių kompetencijos geografinė 

sritis nėra nacionalinio lygio. Pirmoje 

pastraipoje nurodyta keleivinio transporto 

viešoji paslauga arba viešųjų paslaugų 

sutartis gali apimti tik miestų aglomeracijų 

arba kaimo vietovių transporto poreikius, 

arba abu šiuos poreikius. 

Jeigu teikiamos keleivinio geležinkelių 

transporto viešosios paslaugos, pirmoje 

pastraipoje nurodyta institucijų grupė gali 

būti sudaryta tik iš vietos kompetentingų 

institucijų, kurių kompetencijos geografinė 

sritis nėra nacionalinio lygio. Pirmoje 

pastraipoje nurodyta keleivinio transporto 

viešoji paslauga arba viešųjų paslaugų 

sutartis gali apimti tik miestų aglomeracijų 

arba kaimo vietovių transporto poreikius, 

nebent nacionalinė kompetentinga 

institucija arba jos vidaus operatorius 

veikia pagal d punktą. 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 

priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
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teksto pakeitimus.) 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 punkto aa papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 

5 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Tarybos pozicija Pakeitimas 

 aa)  2 dalies d punktas pakeičiamas 

taip: 

 „d) jei nacionalinė kompetentinga 

institucija yra atsakinga už keleivinio 

transporto viešųjų paslaugų teikimą, tai 

institucijai taikomi a, b ir c punktai 

siekiant padėti geografinei teritorijai, už 

kurią institucija yra atsakinga, su sąlyga, 

kad vidaus operatorius nedalyvauja 

konkursuose dėl keleivinio transporto 

viešųjų paslaugų, organizuojamų už 

teritorijos, kurios atžvilgiu sudaryta 

viešųjų paslaugų sutartis, ribų, ir ypač 

paslaugų, teikiamų kitos valstybės narės 

kompetentingos institucijos teritorijoje, 

teikimo.“ 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 

priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 

teksto pakeitimus.) 

Or. en 

 

 

 

 

 

 


