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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis pasiūlymas dėl direktyvos prisideda prie Europos Sąjungos tikslo sukurti bendrąją politiką 
imigracijos srityje ir yra pagrindų pasiūlymas trečiųjų valstybių piliečiams, siekiant dviejų 
tikslų:

a) sukurti paraiškų dėl leidimo gyventi ir dirbti valstybėje narėje procedūrą,

b) suteikti Europos Sąjungoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių darbuotojams vienodas 
minimalias teises, tokias pat kaip ir valstybių narių darbuotojams.

Šį pasiūlymą jau apsvarstė Taryba ir dėl jo Europos Parlamentas pagal konsultavimosi 
procedūrą priėmė rezoliuciją (2008 m. lapkričio 20 d. Gaubert-Jeleva pranešimas), 
remdamasis buvusia Europos bendrijos steigimo sutartimi. Naujoji procedūra (įprasta 
teisėkūros procedūra), taikoma šiam pasiūlymui pagal naująją Sutartį dėl Sąjungos veikimo 
(SESV), pagrindžia, kodėl rengiama nauja Europos Parlamento rezoliucija.

Pranešėjas nori pabrėžti, kad šis pranešimas turi apsiriboti klausimais, priskiriamais išimtinei 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto (EMPL) kompetencijai, t. y. konstatuojamosioms 
dalims 9, 12, 15 ir 16, 2 straipsnio b punktui, 3 straipsnio 2 daliai b punktui, 12 straipsniui 
(išskyrus pirmosios dalies įžanginį sakinį) ir 13 straipsniui, nebent pranešėjas ar kitas šio 
komiteto nuspręstų pateikti pakeitimų Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui 
(LIBE) dėl šio pasiūlymo aspektų, nepriskiriamų EMPL komiteto išskirtinei kompetencijai.

Šis pasiūlymas yra 2007 m. Komisijos paskelbto teisinių iniciatyvų paketo dalis. Dokumentas, 
ties kuriuo dirbame, turėtų tapti pamatine direktyva ir bendru mažiausiu vardikliu, taikomu 
specifiškesnėms direktyvoms imigracijos srityje, esančioms šiame pakete (sankcijos, 
taikomos darbdaviams, įdarbinusiems nelegalius darbuotojus; aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai; sezoniniai darbuotojai; apmokamą praktiką atliekantys asmenys ir bendrovės 
viduje perkeliami asmenys).

Būtų buvę logiškiau, jei diskusijos dėl šio paketo būtų prasidėjusios nuo pagrindų pasiūlymo 
ir kad dėl pasiūlymo pasiekto sutarimo pagrindu būtų toliau diskutuojama dėl specifinių 
pasiūlymų. Deja, taip nebuvo ir Sąjunga jau yra priėmusi direktyvų dėl sankcijų darbdaviams 
(direktyva 2009/52/EB) ir dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų (direktyva 2009/50/EB). Šios 
nuoseklios eilės tvarkos nesilaikymas verčia mus dirbti remiantis įvykusiais faktais: todėl 
nagrinėjant teises taikomas trečiųjų šalių darbuotojams, kuriems taikomas šis pasiūlymas, 
reikia žiūrėti, kokios teisės jau buvo suteiktos aukštos kvalifikacijos darbuotojams, stengiantis 
išvengti prieštaravimų ir siekiant sukurti minimalų nuoseklumą ir vientisumą tarp šių dviejų 
dokumentų. Todėl reikia atsižvelgti į teises, kurias Europos Sąjunga jau suteikė darbuotojams, 
kurie yra ilgalaikiai gyventojai (direktyva 2003/109/EB), trečiųjų šalių piliečiams, 
atvykusiems studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos 
tikslais (direktyva 2004/114/EB) arba trečiųjų šalių piliečiams, atvykusiems vykdyti 
mokslinius tyrimus (direktyva 2005/71/EB).

Pagrindinė problema, kurią iškelia pasiūlymas dėl direktyvos, yra ta, kad mums žadėtas 
pagrindų normos horizontalusis pobūdis yra panaikintas, išbraukus iš taikymo srities ir 
numačius išlygas tam tikrų specifinių grupių teisėms. Nuomonės referentas mano, kad šis 
klausimas kenkia siekiant pagrindinio šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti, kad trečiųjų šalių 



PE439.114v03-00 4/13 AD\815745LT.doc

LT

darbuotojams teisėtai dirbantiems Sąjungoje socialinėje, ekonominėje ir darbo srityse būtų 
taikomos vienodos sąlygos kaip ir Bendrijos piliečiams.

Šios lygybės reikalaujama remiantis elementariu socialiniu teisingumu ir lygybe bei 
pripažįstant migrantų indėlį į Sąjungos ekonomiką, kurį jie įneša tiek darbu, tiek sumokamais 
mokesčiais ir socialinėmis įmokomis. Tuo pačiu tai prisidės prie nesąžiningos konkurencijos 
sumažinimo, nelegalaus darbo apsunkinimo ir prisidės užkertant kelią darbininkų iš trečiųjų 
šalių vertimui išnaudojimo ir socialinės atskirties aukomis. Būtiniausias teises nustatyti 
svarbu, norint sukurti vienodas taisykles visoje Sąjungoje darbuotojų iš trečiųjų šalių srityje, 
nesvarbu kurioje valstybėje narėje jie gyventų.

Yra būtina nustatyti tas teises visiems be išimties legaliems migrantams su kuo mažiau išlygų, 
kad galėtume įgyvendinti savo įsipareigojimus dėl integracijos ir pagarbos tiems, kurie 
Sąjungoje dirba legaliai, pripažindami jų orumą ir indėlį į ekonominę ir socialinę Sąjungos 
plėtrą.

Siekiant pagerinti šios direktyvos horizontalų pobūdį ir siekiant, kad ji būtų atskaitos taškas ir 
pagrindas būsimoms direktyvoms dėl specifinių grupių, reikia patikslinti, kad jokia specifinė 
grupė, ir ypač sezoniniai darbuotojai, neturi būti išskirti iš jos taikymo aprėpties, priešingai 
nei tai numato Komisija: specifines direktyvos turi sukonkretinti patekimo į Sąjungą sąlygas 
ir galbūt specifines teises, bet nesudaryti kliūčių tam, kad visiems teisėtiems imigrantams būtų 
taikomos teisingumo, vienodumo ir lygybės tikslais grįstos sąlygos, kaip tai numato pagrindų 
direktyva.

Nuomonės referentas mano, kad nėra korektiška, jog pagrindiniai apsaugos aspektai 
Komisijos pasiūlyme yra palikti valstybių narių nuožiūrai. Akivaizdu, kad darbo rinkos 
padėtis ir darbo jėgos iš užsienio poreikis, aukštesnė ar žemesnė jos kvalifikacija skiriasi 
įvairiose šalyse narėse. Tačiau tokioje įvairialypėje aplinkoje yra naudinga turėti mažiausią 
bendrą vardiklį, leidžiantį žengti pirmyn, siekiant nuoseklios ir teisingos bendrosios Europos 
politikos migracijos srityje, veiksmingai prisidedančios prie socialinės ir profesinės migrantų 
integracijos.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Todėl, kadangi nėra horizontaliųjų 
Bendrijos teisės aktų, trečiųjų šalių piliečių 
teisės skiriasi priklausomai nuo valstybės 
narės, kurioje jie dirba, ir pilietybės. Jie 

(9) Todėl, kadangi nėra horizontaliųjų 
Sąjungos teisės aktų, trečiųjų šalių piliečių 
teisės skiriasi priklausomai nuo valstybės 
narės, kurioje jie dirba, ir pilietybės. Jie 
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neturi tokių pačių teisių kaip tos valstybės 
narės piliečiai arba kiti ES piliečiai. 
Siekiant toliau plėtoti nuoseklią imigracijos 
politiką, sumažinti ES piliečių ir teisėtai 
dirbančių trečiųjų šalių piliečių teisių 
skirtumus ir papildyti imigracijos sritį 
reglamentuojantį acquis, turėtų būti 
nustatytos tam tikros teisės visų pirma 
nurodant politikos sritis, kuriose trečiųjų 
šalių darbuotojams, teisėtai esantiems, 
tačiau dar neturintiems ilgalaikio
gyventojo statuso valstybėje narėje, 
taikomos vienodos sąlygos kaip ir 
valstybių narių piliečiams. Tokiomis 
nuostatomis siekiama sukurti vienodas 
sąlygas ES viduje, pripažinti, kad tokie 
teisėtai valstybėse narėse dirbantys trečiųjų 
šalių piliečiai savo darbu ir mokamais 
mokesčiais prisideda prie Europos 
ekonomikos, ir užtikrinti, kad bus 
sumažinta nesąžininga konkurencija tarp 
valstybių narių ir trečiųjų šalių piliečių, 
kuri atsiranda dėl galimo pastarųjų 
išnaudojimo.

neturi tokių pačių teisių kaip tos valstybės 
narės piliečiai arba kiti ES piliečiai. 
Siekiant toliau plėtoti nuoseklią imigracijos 
politiką, sumažinti ES piliečių ir teisėtai 
dirbančių trečiųjų šalių piliečių teisių 
skirtumus ir papildyti imigracijos sritį 
reglamentuojantį acquis, turėtų būti 
nustatytos tam tikros socialinės ir 
ekonominės bei darbo srities teisės visų 
pirma nurodant politikos sritis, kuriose 
trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai 
esantiems, tačiau dar neturintiems 
ilgalaikio gyventojo statuso valstybėje
narėje, taikomos vienodos sąlygos kaip ir 
valstybių narių piliečiams. Tokiomis 
nuostatomis siekiama sukurti būtiniausias
sąžiningas sąlygas ES viduje, pripažinti,
kad tokie teisėtai valstybėse narėse 
dirbantys trečiųjų šalių piliečiai savo darbu 
ir mokamais mokesčiais prisideda prie 
Europos ekonomikos, ir užtikrinti, kad bus 
sumažinta nesąžininga konkurencija tarp 
valstybių narių ir trečiųjų šalių piliečių, 
kuri atsiranda dėl galimo pastarųjų 
išnaudojimo. Neprieštaraujant darbo 
santykių sąvokos aiškinimams kituose ES 
teisės aktuose, trečiosios šalies 
darbuotojas, kaip tai numato šios 
Direktyvos 2 straipsnio b dalis, turėtų būti 
trečiosios šalies pilietis, kuriam leista 
atvykti į valstybės narės teritoriją, kuris 
teisėtai joje gyvena, kuriam leista dirbti 
apmokamais santykiais grindžiamą darbą 
pagal nacionalinę teisę arba pagal tos 
valstybės narės nacionalinę praktiką;

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama paaiškinti, kad „trečiosios šalies darbuotojų“ apibrėžtis neturi 
daryti įtakos darbo santykių sąvokos aiškinimams bet kokiose kitose ES teisės priemonėse, nes 
nėra vienos „darbo santykių“ sąvokos apibrėžties ES darbo teisės srityje. Be to, panašu, kad 
Komisijos pasiūlyta apibrėžtis skiriasi nuo dabartinių apibrėžčių, taikomų bent jau kai 
kuriose valstybėse narėse.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems 
taikoma 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje, jų komandiravimo 
laikotarpiu ir trečiųjų šalių piliečiams, 
atvykstantiems į valstybės narės teritoriją 
remiantis įsipareigojimais, numatytais 
tarptautiniame susitarime, kuriuo 
palengvinamas tam tikrų kategorijų fizinių 
asmenų, susijusių su prekyba ir 
investicijomis, atvykimas ir laikinas 
buvimas, ši direktyva neturėtų būti 
taikoma, kadangi jie nelaikomi tos 
valstybės narės darbo rinkos dalimi.

(12) Komandiruojamiems trečiųjų šalių 
piliečiams ši direktyva netaikoma. Tai 
neturėtų kliudyti teisėtai valstybėje narėje 
gyvenantiems bei dirbantiems ir į kitą 
valstybę narę komandiruotiems trečiųjų 
šalių darbuotojams komandiravimo 
laikotarpiu taikyti tokių pat sąlygų kaip ir 
valstybės narės, iš kurios užsienio pilietis 
yra atvykęs, darbuotojams dėl tų darbo ir 
įdarbinimo sąlygų, kurioms nedaro įtakos 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje1.

1 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems 
valstybės narės teritorijoje, turėtų būti 
taikomos vienodos socialinės apsaugos 
sąlygos. Socialinės apsaugos sritys 
apibrėžtos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo 
pagal darbo sutartį dirbantiems 
asmenims, savarankiškai dirbantiems 
asmenims ir jų šeimos nariams, 
judantiems Bendrijoje. 2003 m. gegužės 
14 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 859/2003, išplečiantis Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/1971 ir Reglamento 
(EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą 
trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar 

(16) Trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems 
valstybės narės teritorijoje, turėtų būti 
taikomos vienodos socialinės apsaugos 
sąlygos. Socialinės apsaugos sritys 
apibrėžtos 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo. Šios direktyvos nuostatos 
dėl vienodų sąlygų socialinio draudimo 
srityje taip pat taikomos asmenims, 
atvykstantiems į valstybę narę tiesiai iš 
trečiosios šalies.
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netaikomos dėl jų pilietybės, išplečia 
Reglamento (EEB) Nr. 1408/1971 
nuostatų taikymą trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie teisėtai gyvena Europos 
Sąjungoje ir kurių padėtis susijusi su 
keliomis valstybėmis. Šios direktyvos 
nuostatos dėl vienodų sąlygų socialinio 
draudimo srityje taip pat taikomos 
asmenims, atvykstantiems į valstybę narę 
tiesiai iš trečiosios šalies. Tačiau ši 
direktyva neturėtų suteikti daugiau teisių 
nei numatyta galiojančiuose Bendrijos 
teisės aktuose socialinės apsaugos srityje 
trečiųjų šalių piliečiams, kurių statusas 
susijęs su daugiau nei viena valstybe nare.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Sąjungos teisė neapriboja valstybių 
narių teisės nustatyti savo socialinės 
apsaugos sistemas. Kadangi ši sritis nėra 
suderinta ES lygiu, kiekviena valstybė 
narė savo teisės aktais nustato sąlygas, 
kuriomis suteikiamos socialinės išmokos, 
taip pat tokių išmokų dydį ir laikotarpį, 
kuriuo jos teikiamos. Tačiau 
naudodamosi šia teise valstybės narės 
turėtų laikytis ES teisės.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Valstybės narės turėtų ratifikuoti 
1990 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos priimtą 
Tarptautinę konvenciją dėl darbuotojų 
migrantų ir jų šeimos narių teisių 
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apsaugos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „trečiosios šalies darbuotojas“ – bet 
kuris trečiosios šalies pilietis, kuris buvo 
priimtas į valstybės narės teritoriją ir 
kuriam buvo suteikta teisė ten teisėtai 
dirbti;

(b) „trečiosios šalies darbuotojas“, 
neprieštaraujant darbo santykių sąvokos 
aiškinimams kituose ES teisės aktuose –
trečiosios šalies pilietis, kuriam leista 
atvykti į valstybės narės teritoriją, kuris
teisėtai joje gyvena, kuriam leista dirbti 
apmokamais santykiais grindžiamą darbą 
pagal nacionalinę teisę arba pagal tos 
valstybės narės nacionalinę praktiką;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kuriems taikoma Direktyva 96/71/EB jų 
komandiravimo laikotarpiu;

(b) kuriems taikoma Direktyva 96/71/EB jų 
komandiravimo laikotarpiu ir ja nedaroma 
poveikio valstybių narių atsakomybei 
priimant sprendimus dėl trečiųjų šalių 
piliečių įsileidimo į savo nacionalines 
darbo rinkas;

Pagrindimas
Labai svarbu paaiškinti, kad siūloma direktyva kartu su Direktyva 96/71/EB nedaromas 
poveikis valstybių narių įgaliojimams priimant sprendimus dėl trečiųjų šalių piliečių 
įsileidimo į savo nacionalines darbo rinkas. Valstybių narių teisė nuspręsti, ką įsileisti į savo 
darbo rinkas, neturi būti varžoma.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo 
užmokestį ir atleidimą, darbuotojų sveikatą 
ir saugą;

(a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo 
užmokestį ir atleidimą, darbuotojų sveikatą 
ir saugą, darbo laiką, atostogas ir
drausmines procedūras, atsižvelgiant į 
pagrindines galiojančias kolektyvines 
sutartis;

Pagrindimas
Išplečiama vienodų sąlygų taikymo sritis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) socialinės apsaugos sritimis, kaip 
apibrėžta 1971 m. birželio 14 d. Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 1408/71 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo 
pagal darbo sutartį dirbantiems 
asmenims, savarankiškai dirbantiems 
asmenims ir jų šeimos nariams, 
judantiems Bendrijoje. Atitinkamai 
taikomas Reglamentas (EEB) 
Nr. 859/2003, išplečiantis Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 ir jo įgyvendinimo 
Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų 
taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems 
jos dar netaikomos dėl jų pilietybės;

(e) socialinės apsaugos sritimis, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 883/2004;

Pagrindimas

Naujas teisės aktas dėl socialinės apsaugos sistemos koordinavimo bus (EB) 883/2004.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) mokesčių lengvatomis; (g) mokesčių lengvatomis, jei darbuotojas
mokesčių tikslais laikomas atitinkamos 
valstybės narės gyventoju;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla, įskaitant būsto 
įsigijimo tvarką ir įdarbinimo tarnybų 
teikiamą pagalbą.

(h) teisė naudotis prekėmis ir paslaugomis
bei visuomenei prieinamų prekių ir
paslaugų pasiūla, įskaitant būsto įsigijimo 
tvarką ir įdarbinimo tarnybų teikiamą 
pagalbą ir patarimų paslaugas, kaip 
numatyta nacionalinė teisėje;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies 
h punkte numatytas teises, susijusias su 
socialiniu būstu, tik tiems trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie jau išbuvo arba kurie turi 
teisę jos teritorijoje būti ne mažiau kaip 
trejus metus;

(c) nustatydamos suvaržymus pilnam 
taikymui šio straipsnio 1 dalies h punkte 
numatytoms teisėms, susijusioms su 
socialiniu būstu, tik tiems trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie jau išbuvo arba kurie turi 
teisę jos teritorijoje būti mažiau kaip trejus 
metus;

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, kuriuo siekiama pataisyti tai, kad Komisijos tekstas yra priešingas tam, 
ką logiškai turėtų teigti: t.y. kad teisės turi būti suvaržytos tiems trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie turi trumpalaikius leidimus gyventi.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies 
e punkte numatytas teises tik dirbantiems 
trečiųjų šalių darbuotojams, išskyrus kiek 
tai susiję su bedarbio pašalpomis.

(e) naudojant gyvenamosios vietos 
kriterijus (gyvenamosios vietos pagrindu 
grindžiamoms išmokoms, bet ne su darbu 
susijusioms išmokoms), jei leidimas 
gyventi yra išduotas ne darbo tikslais, bet 
leidimas gyventi suteikia teisę dirbti;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į trečiąją šalį persikeliantys trečiųjų 
šalių darbuotojai arba trečiosiose šalyse 
gyvenantys maitintojo netekę tokio 
darbuotojo šeimos nariai, kurie įgyja savo 
teises iš darbuotojo, dėl senatvės, negalios 
ar mirties gauna įstatymu nustatytas 
pašalpas, grindžiamas darbuotojo 
ankstesniu darbu ir skiriamas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
3 straipsnyje nurodytus teisės aktus, 
tokiomis pat sąlygomis ir tokių pat dydžių, 
kaip ir atitinkamų valstybių narių 
piliečiai, persikeliantys į trečiąją šalį.
Valstybės narės gali pateikti paraišką dėl 
šios nuostatos, jei yra pasirašyti dvišaliai 
susitarimai, kuriuose pripažįstamas 
pensijų pervedimas iš vienos šalies į kitą ir 
nustatyta techninio bendradarbiavimo 
tvarka.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad už 
bet kokį šioje direktyvoje nustatytų teisių 
pažeidimą būtų imtasi veiksmingų, 
proporcingų ir atgrasančių priemonių.

Pagrindimas

Turi būti numatytos veiksmingos priemonės, jei pažeidžiamas vienodų sąlygų visiems 
principas, pavyzdžiui, iš darbdavių pusės.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad už 
bet kokį šioje direktyvoje nustatytų teisių 
pažeidimą būtų imtasi teisinių veiksmų.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Šia direktyva ypač laikomasi 1961 m. 
spalio 18 d. Europos socialinės chartijos 
ir 1977 m. lapkričio 24 d. Europos 
konvencijos dėl migruojančių darbuotojų 
teisinio statuso teisių ir principų.
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