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Pakeitimas 78
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tikslinga supaprastinti tyrėjų priėmimą 
nustatant priėmimo tvarką, kuri 
nepriklauso nuo jų teisinių santykių su 
priimančiąja mokslinių tyrimų 
organizacija, ir nebereikalaujant leidimo 
dirbti, o tik leidimo gyventi arba ilgalaikės 
vizos . Ši tvarka turėtų būti grindžiama 
mokslinių tyrimų organizacijų ir valstybių 
narių imigracijos tarnybų 
bendradarbiavimu. Pagal ją taikant 
priėmimo tvarką šioms organizacijoms 
turėtų tekti svarbiausias vaidmuo siekiant 
supaprastinti ir paspartinti trečiųjų šalių 
tyrėjų atvykimą ir gyvenimą Sąjungoje , 
išsaugant valstybių narių prerogatyvas 
imigracijos politikos srityje. Valstybių 
narių iš anksto patvirtintos mokslinių 
tyrimų organizacijos turėtų galėti pasirašyti 
su trečiosios šalies piliečiais priėmimo 
susitarimus mokslinių tyrimų projektui 
vykdyti. Valstybės narės turėtų išduoti 
leidimą remdamosi priėmimo susitarimu , 
jei įvykdomos atvykimo ir gyvenimo 
sąlygos;

(9) tikslinga supaprastinti tyrėjų priėmimą 
nustatant priėmimo tvarką, kuri 
nepriklauso nuo jų teisinių santykių su 
priimančiąja mokslinių tyrimų 
organizacija, ir nebereikalaujant leidimo 
dirbti, o tik leidimo gyventi arba ilgalaikės 
vizos . Ši tvarka turėtų būti grindžiama 
mokslinių tyrimų organizacijų ir valstybių 
narių imigracijos tarnybų 
bendradarbiavimu. Pagal ją taikant 
priėmimo tvarką šioms organizacijoms 
turėtų tekti svarbiausias vaidmuo siekiant 
supaprastinti ir paspartinti trečiųjų šalių 
tyrėjų atvykimą ir gyvenimą Sąjungoje , 
išsaugant valstybių narių prerogatyvas 
imigracijos politikos srityje. Valstybių 
narių iš anksto patvirtintos mokslinių 
tyrimų organizacijos turėtų galėti pasirašyti 
su trečiosios šalies piliečiais priėmimo 
susitarimus, įskaitant, jei tinkama, darbo 
sutartį, mokslinių tyrimų projektui 
vykdyti. Valstybės narės turėtų išduoti 
leidimą remdamosi priėmimo susitarimu , 
jei įvykdomos atvykimo ir gyvenimo 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 79
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant, kad Sąjunga taptų 
patrauklesnė trečiųjų šalių pilietybę 
turintiems tyrėjams, tyrėjų šeimos nariai, 
kaip apibrėžta 2003 m. rugsėjo 22 d.
Tarybos direktyvoje 2003/86/EB dėl teisės 
į šeimos susijungimą, turėtų būti priimami 
kartu. Jiems turėtų būti taikomos judumo 
Sąjungoje nuostatos ir jie taip pat turėtų 
turėti galimybę įsidarbinti;

(11) siekiant, kad Sąjunga taptų 
patrauklesnė trečiųjų šalių pilietybę 
turintiems tyrėjams ir studentams, tyrėjų ir 
studentų šeimos nariai, kaip apibrėžta 
2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvoje 
2003/86/EB dėl teisės į šeimos 
susijungimą, turėtų būti priimami kartu.
Jiems turėtų būti taikomos judumo 
Sąjungoje nuostatos ir jie taip pat turėtų 
turėti galimybę įsidarbinti;

Or. en

Pakeitimas 80
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant, kad Sąjunga taptų 
patrauklesnė trečiųjų šalių pilietybę 
turintiems tyrėjams, tyrėjų šeimos nariai, 
kaip apibrėžta 2003 m. rugsėjo 22 d.
Tarybos direktyvoje 2003/86/EB dėl teisės 
į šeimos susijungimą, turėtų būti priimami 
kartu. Jiems turėtų būti taikomos judumo 
Sąjungoje nuostatos ir jie taip pat turėtų 
turėti galimybę įsidarbinti;

(11) siekiant, kad Sąjunga taptų 
patrauklesnė trečiųjų šalių pilietybę 
turintiems tyrėjams, tyrėjų šeimos nariai, 
kaip apibrėžta 2003 m. rugsėjo 22 d.
Tarybos direktyvoje 2003/86/EB dėl teisės 
į šeimos susijungimą, turėtų būti priimami 
kartu. Jiems turėtų būti taikomos judumo 
Sąjungoje nuostatos ir jie taip pat turėtų 
turėti galimybę įsidarbinti. Be to, valstybės 
narės turėtų apsvarstyti galimybę 
trečiosiose šalyse ir savo teritorijoje steigti 
informacijos centrus, kuriuose tyrėjai, 
studentai, stažuotojai ir au pair auklės 
lengvai galėtų gauti visą su jų teisėmis 
patekti į darbo rinką, socialiniu draudimu 
ir leidimais gyventi susijusią informaciją;

Or. en
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Pakeitimas 81
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prireikus reikėtų skatinti valstybes 
nares traktuoti doktorantus kaip tyrėjus;

(12) prireikus valstybės narės turėtų
traktuoti doktorantus kaip tyrėjus, o 
profesinių vidurinių mokyklų mokinius 
kaip studentus;

Or. en

Pakeitimas 82
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prireikus reikėtų skatinti valstybes 
nares traktuoti doktorantus kaip tyrėjus;

(12) prireikus reikėtų skatinti valstybes 
nares traktuoti doktorantus kaip tyrėjus, 
tačiau valstybės narės taip pat gali laikyti 
kutus mokslinius laipsnius arba praktinę 
patirtį tinkamą specifiniais mokslinių 
tyrimų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 83
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) valstybės narės gali imti iš prašytojų 
prašymo išduoti leidimą tvarkymo mokestį.
Mokesčiai turėtų būti proporcingi buvimo 

(25) valstybės narės gali imti iš prašytojų 
prašymo išduoti leidimą tvarkymo mokestį.
Mokesčiai turėtų būti proporcingi buvimo 
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tikslui; tikslui siekiant pabrėžti, kad jie yra 
laukiami ir nesukelti atgrasančio 
poveikio;

Or. en

Pakeitimas 84
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) priimti asmenį gali būti atsisakyta dėl 
deramai pagrįstų priežasčių. Visų pirma, 
valstybė narė gali atsisakyti priimti asmenį, 
jei, remdamasi faktais pagrįstu įvertinimu, 
ji mano, kad konkrečiu atveju atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis kelia potencialią 
grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba visuomenės sveikatai;

(28) priimti asmenį gali būti atsisakyta dėl 
deramai pagrįstų priežasčių. Visų pirma, 
valstybė narė gali atsisakyti priimti asmenį, 
jei, remdamasi faktais pagrįstu įvertinimu, 
ji mano, kad konkrečiu atveju atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis kelia potencialią 
grėsmę viešajai tvarkai arba visuomenės 
saugumui;

Or. en

Pakeitimas 85
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) nacionalinės valdžios institucijos 
turėtų pranešti trečiųjų šalių piliečiams, 
pateikusiems prašymus priimti juos 
valstybėse narėse pagal šią direktyvą, apie 
sprendimą, priimtą dėl jų prašymo. Jos 
turėtų pranešti raštu kuo greičiau –
vėliausiai per 60 dienų arba vėliausiai per 
30 dienų po prašymo pateikimo dienos 
tyrėjų ir studentų, kuriems taikomos 
Sąjungos programos, įskaitant judumo 

(30) nacionalinės valdžios institucijos 
turėtų pranešti trečiųjų šalių piliečiams, 
pateikusiems prašymus priimti juos 
valstybėse narėse pagal šią direktyvą, apie 
sprendimą, priimtą dėl jų prašymo. Jos 
turėtų pranešti raštu kuo greičiau –
vėliausiai per 90 dienų arba vėliausiai per 
45 dienas po prašymo pateikimo dienos 
tyrėjų ir studentų, kuriems taikomos 
Sąjungos programos, įskaitant judumo 
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priemones, atveju; priemones, atveju;

Or. en

Pakeitimas 86
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) turėtų būti supaprastintas trečiosiųjų 
šalių pilietybę turinčių tyrėjų, studentų ir 
atlyginamų stažuotojų judumas Sąjungoje .
Šia direktyva turėtų būti patobulintos 
tyrėjams taikomos taisyklės, susijusios su 
tuo, kad laikotarpiu, kuriam pirmoji 
valstybė narė suteikia leidimą, tyrėjas gali 
būti antroje valstybėje narėje ir jam tam 
nereikės naujo priėmimo susitarimo.
Turėtų būti pagerinta studentų ir naujos –
atlyginamų stažuotojų – grupės padėtis –
jiems turėtų būti leidžiama būti antrojoje 
valstybėje narėje nuo trijų iki šešių 
mėnesių, jeigu jie atitinka šioje direktyvoje 
nustatytas bendrąsias sąlygas. Trečiųjų 
šalių pilietybę turintiems stažuotojams, 
kurie atvyksta į Sąjungą kaip bendrovės 
viduje perkeliami asmenys, turėtų būti 
taikomos [Direktyvos 2013/xx/ES dėl 
perkėlimo bendrovės viduje] specialiosios 
judumo Sąjungoje nuostatos, kurios 
parengtos, kad atitiktų jų perkėlimo 
pobūdį;

(31) turėtų būti supaprastintas trečiosiųjų 
šalių pilietybę turinčių tyrėjų, studentų,  
atlyginamų ir neatlyginamų stažuotojų 
judumas Sąjungoje. Šia direktyva turėtų 
būti patobulintos tyrėjams taikomos 
taisyklės, susijusios su tuo, kad laikotarpiu, 
kuriam pirmoji valstybė narė suteikia 
leidimą, tyrėjas gali būti antroje valstybėje 
narėje ir jam tam nereikės naujo priėmimo 
susitarimo. Turėtų būti pagerinta studentų 
ir naujos – atlyginamų stažuotojų – grupės 
padėtis – jiems turėtų būti leidžiama būti 
antrojoje valstybėje narėje nuo trijų iki 
šešių mėnesių, jeigu jie atitinka šioje 
direktyvoje nustatytas bendrąsias sąlygas.
Trečiųjų šalių pilietybę turintiems 
stažuotojams, kurie atvyksta į Sąjungą kaip 
bendrovės viduje perkeliami asmenys, 
turėtų būti taikomos [Direktyvos 
2013/xx/ES dėl perkėlimo bendrovės 
viduje] specialiosios judumo Sąjungoje 
nuostatos, kurios parengtos, kad atitiktų jų 
perkėlimo pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 87
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad trečiųjų šalių pilietybę turintys 
studentai galėtų padengti daugiau savo 
studijų išlaidų, jiems turėtų būti 
suteikta didesnė galimybė įsidarbinti , 
vadovaujantis šioje direktyvoje 
išdėstytomis sąlygomis , t. y. turėtų teisę 
dirbti mažiausiai 20 valandų per savaitę .
Studentų patekimo į darbo rinką principas 
turėtų būti bendra taisyklė. Tačiau 
išimtinėmis aplinkybėmis valstybėms 
narėms reikėtų suteikti galimybę 
atsižvelgti į savo nacionalinių darbo rinkų 
padėtį , bet tai neturi būti priežastis 
visiškai nesuteikti teisės dirbti ;

(33) kad trečiųjų šalių pilietybę turintys 
studentai galėtų padengti daugiau savo 
studijų išlaidų, jiems turėtų būti 
suteikta didesnė galimybė įsidarbinti , 
vadovaujantis šioje direktyvoje 
išdėstytomis sąlygomis , t. y. turėtų teisę 
dirbti mažiausiai 20 valandų per savaitę .
Studentų patekimo į darbo rinką principas 
turėtų būti bendra taisyklė;

Or. en

Pakeitimas 88
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad trečiųjų šalių pilietybę turintys 
studentai galėtų padengti daugiau savo 
studijų išlaidų, jiems turėtų būti 
suteikta didesnė galimybė įsidarbinti , 
vadovaujantis šioje direktyvoje 
išdėstytomis sąlygomis , t. y. turėtų teisę 
dirbti mažiausiai 20 valandų per savaitę .
Studentų patekimo į darbo rinką principas 
turėtų būti bendra taisyklė. Tačiau 
išimtinėmis aplinkybėmis valstybėms 
narėms reikėtų suteikti galimybę atsižvelgti 
į savo nacionalinių darbo rinkų padėtį , bet 
tai neturi būti priežastis visiškai nesuteikti 
teisės dirbti;

(33) kad trečiųjų šalių pilietybę turintys 
studentai galėtų padengti daugiau savo 
studijų išlaidų, jiems turėtų būti 
suteikta didesnė galimybė įsidarbinti, 
vadovaujantis šioje direktyvoje 
išdėstytomis sąlygomis, t. y. turėtų teisę 
dirbti mažiausiai 10 valandų per savaitę.
Studentų patekimo į darbo rinką principas 
turėtų būti bendra taisyklė. Tačiau 
išimtinėmis aplinkybėmis valstybėms 
narėms reikėtų suteikti galimybę atsižvelgti 
į savo nacionalinių darbo rinkų padėtį, bet 
tai neturi būti priežastis visiškai nesuteikti 
teisės dirbti;

Or. en
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Pakeitimas 89
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) norėdamos ateityje turėti aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų valstybės narės 
turėtų leisti studentams, kurie baigia 
studijas Sąjungoje, pasilikti savo 
teritorijoje 12 mėnesių po to, kai baigia 
galioti pirminis leidimas, kad studentai 
galėtų išsiaiškinti įsidarbinimo galimybes 
arba imtis verslo. Jos taip pat turėtų tą patį 
leisti tyrėjams, užbaigusiems priėmimo 
susitarime nurodytą mokslinių tyrimų 
projektą. Tai neturėtų reikšti automatinės 
teisės įsidarbinti arba imtis verslo. Jų gali 
būti prašoma pateikti įrodymų, kaip 
nustatyta 24 straipsnyje;

(34) norėdamos ateityje turėti aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų valstybės narės 
turėtų leisti studentams, kurie baigia 
studijas Sąjungoje, pasilikti savo 
teritorijoje mažiausiai 18 mėnesių po to, 
kai baigia galioti pirminis leidimas, kad 
studentai galėtų išsiaiškinti įsidarbinimo 
galimybes arba imtis verslo. Jos taip pat 
turėtų tą patį leisti tyrėjams, užbaigusiems 
priėmimo susitarime nurodytą mokslinių 
tyrimų projektą. Tai neturėtų reikšti 
automatinės teisės įsidarbinti arba imtis 
verslo. Jų gali būti prašoma pateikti 
įrodymų, kaip nustatyta 24 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 90
Emer Costello

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) norėdamos ateityje turėti aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų valstybės narės 
turėtų leisti studentams, kurie baigia 
studijas Sąjungoje, pasilikti savo 
teritorijoje 12 mėnesių po to, kai baigia 
galioti pirminis leidimas, kad studentai 
galėtų išsiaiškinti įsidarbinimo galimybes 
arba imtis verslo. Jos taip pat turėtų tą patį 
leisti tyrėjams, užbaigusiems priėmimo 
susitarime nurodytą mokslinių tyrimų 
projektą. Tai neturėtų reikšti automatinės 
teisės įsidarbinti arba imtis verslo. Jų gali 
būti prašoma pateikti įrodymų, kaip 

(34) norėdamos, kad studijos valstybėse 
narėse būtų  patrauklesnės ir norėdamos
ateityje turėti aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų valstybės narės turėtų leisti 
studentams, kurie baigia studijas 
Sąjungoje, pasilikti savo teritorijoje 12 
mėnesių po to, kai baigia galioti pirminis 
leidimas, kad studentai galėtų išsiaiškinti 
įsidarbinimo galimybes arba imtis verslo.
Jos taip pat turėtų tą patį leisti tyrėjams, 
užbaigusiems priėmimo susitarime 
nurodytą mokslinių tyrimų projektą. Tai 
neturėtų reikšti automatinės teisės 



PE519.478v01-00 10/40 AM\1002688LT.doc

LT

nustatyta 24 straipsnyje; įsidarbinti arba imtis verslo. Jų gali būti 
prašoma pateikti įrodymų, kaip nustatyta 
24 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 91
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) šios direktyvos nuostatos nedaro 
poveikio valstybių narių kompetencijai 
reglamentuoti darbo tikslais atvykstančių 
trečiųjų šalių piliečių skaičių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kad Sąjunga būtų patrauklesnė trečiųjų 
šalių pilietybę turintiems tyrėjams, 
studentams, mokiniams, stažuotojams, 
savanoriams ir au pair auklėms, svarbu 
užtikrinti jiems palankų režimą, kaip 
nustatyta Sutarties 79 straipsnyje. Šių 
grupių asmenys pagal 2011 m. gruodžio 13 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/98/ES dėl vienos prašymų 
išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių 
piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės 
teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl 
valstybėje narėje teisėtai gyvenančių 
trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių turi 
teisę į vienodą požiūrį – tokį patį, kuris 

(36) kad Sąjunga būtų patrauklesnė trečiųjų 
šalių pilietybę turintiems tyrėjams, 
studentams, mokiniams, stažuotojams, 
savanoriams ir au pair auklėms, svarbu 
užtikrinti jiems palankų režimą, kaip 
nustatyta Sutarties 79 straipsnyje. Kai 
kurių šių grupių asmenys pagal 2011 m.
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2011/98/ES dėl vienos 
prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų 
šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės 
narės teritorijoje pateikimo procedūros ir 
dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių 
trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių turi 
teisę į vienodą požiūrį – tokį patį, kuris 
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taikomas priimančiosios valstybės narės 
piliečiams. Be Direktyva 2011/98/ES 
suteiktų teisių, trečiųjų šalių pilietybę 
turintiems tyrėjams turėtų būti 
suteikiamos palankesnės teisės į vienodą 
požiūrį – tokį patį, kuris taikomas 
priimančiosios šalies piliečiams, kiek tai 
susiję su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamente Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo. Šiuo metu Direktyvoje 
2011/98/ES nustatyta, kad valstybės narės 
gali apriboti teisę į vienodą požiūrį, kiek tai 
susiję su socialinės apsaugos sritimis, 
įskaitant šeimos išmokas, ir šie apribojimai
gali daryti poveikį tyrėjams. Be to, 
nepriklausomai nuo to, ar pagal Sąjungos 
arba priimančiosios valstybės narės 
nacionalinę teisę trečiųjų šalių pilietybę 
turintiems mokiniams, savanoriams, 
neatlyginamiems stažuotojams ir au pair 
auklėms suteikiama teisė įsidarbinti, jiems 
turėtų būti suteikiama teisė į vienodą 
požiūrį – tokį patį, kuris taikomas 
priimančiosios valstybės narės piliečiams, 
kiek tai susiję su galimybe naudotis 
prekėmis bei paslaugomis ir visuomenei 
tiekiamomis prekėmis ir teikiamomis 
paslaugomis;

taikomas priimančiosios valstybės narės 
piliečiams. Šiuo metu Direktyvoje 
2011/98/ES nustatyta, kad valstybės narės 
gali apriboti teisę į vienodą požiūrį, kiek tai 
susiję su socialinės apsaugos sritimis, 
įskaitant šeimos išmokas, ir šie apribojimai
turėtų taip pat būti taikomi tyrėjams. Be 
to, nepriklausomai nuo to, ar pagal 
Sąjungos arba priimančiosios valstybės 
narės nacionalinę teisę trečiųjų šalių 
pilietybę turintiems mokiniams, 
savanoriams, neatlyginamiems 
stažuotojams ir au pair auklėms suteikiama 
teisė įsidarbinti, jiems turėtų būti 
suteikiama teisė į vienodą požiūrį – tokį 
patį, kuris taikomas priimančiosios 
valstybės narės piliečiams, kiek tai susiję 
su galimybe naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir visuomenei tiekiamomis 
prekėmis ir teikiamomis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 93
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kad Sąjunga būtų patrauklesnė trečiųjų 
šalių pilietybę turintiems tyrėjams, 
studentams, mokiniams, stažuotojams, 
savanoriams ir au pair auklėms, svarbu 
užtikrinti jiems palankų režimą, kaip 

(36) kad Sąjunga būtų patrauklesnė trečiųjų 
šalių pilietybę turintiems tyrėjams, 
studentams, mokiniams, stažuotojams, 
savanoriams ir au pair auklėms, svarbu 
užtikrinti jiems palankų režimą, kaip 
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nustatyta Sutarties 79 straipsnyje. Šių 
grupių asmenys pagal 2011 m. gruodžio 13 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/98/ES dėl vienos prašymų 
išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių 
piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės 
teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl 
valstybėje narėje teisėtai gyvenančių 
trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių turi 
teisę į vienodą požiūrį – tokį patį, kuris 
taikomas priimančiosios valstybės narės 
piliečiams. Be Direktyva 2011/98/ES 
suteiktų teisių, trečiųjų šalių pilietybę 
turintiems tyrėjams turėtų būti suteikiamos 
palankesnės teisės į vienodą požiūrį – tokį 
patį, kuris taikomas priimančiosios šalies 
piliečiams, kiek tai susiję su socialinės 
apsaugos sritimis, apibrėžtomis 
Reglamente Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo. Šiuo metu 
Direktyvoje 2011/98/ES nustatyta, kad 
valstybės narės gali apriboti teisę į vienodą 
požiūrį, kiek tai susiję su socialinės 
apsaugos sritimis, įskaitant šeimos 
išmokas, ir šie apribojimai gali daryti 
poveikį tyrėjams. Be to, nepriklausomai 
nuo to, ar pagal Sąjungos arba 
priimančiosios valstybės narės nacionalinę 
teisę trečiųjų šalių pilietybę turintiems 
mokiniams, savanoriams, neatlyginamiems 
stažuotojams ir au pair auklėms suteikiama 
teisė įsidarbinti, jiems turėtų būti 
suteikiama teisė į vienodą požiūrį – tokį 
patį, kuris taikomas priimančiosios 
valstybės narės piliečiams, kiek tai susiję 
su galimybe naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir visuomenei tiekiamomis 
prekėmis ir teikiamomis paslaugomis;

nustatyta Sutarties 79 straipsnyje. Šių 
grupių asmenys pagal 2011 m. gruodžio 13 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/98/ES dėl vienos prašymų 
išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių 
piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės 
teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl 
valstybėje narėje teisėtai gyvenančių 
trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių turi 
teisę į vienodą požiūrį – tokį patį, kuris 
taikomas priimančiosios valstybės narės 
piliečiams. Be Direktyva 2011/98/ES 
suteiktų teisių, trečiųjų šalių pilietybę 
turintiems tyrėjams turėtų būti suteikiamos 
palankesnės teisės į vienodą požiūrį – tokį 
patį, kuris taikomas priimančiosios šalies 
piliečiams, kiek tai susiję su socialinės 
apsaugos sritimis, apibrėžtomis 
Reglamente Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo. Šiuo metu 
Direktyvoje 2011/98/ES nustatyta, kad 
valstybės narės gali apriboti teisę į vienodą 
požiūrį, kiek tai susiję su socialinės 
apsaugos sritimis, įskaitant šeimos 
išmokas, ir šie apribojimai gali daryti 
poveikį tyrėjams. Kitos grupės, kurioms 
taikoma ši direktyva, turėtų taip pat turėti 
teisę į tvienodą požiūrį – tokį patį, kuris 
taikomas priimančiosios šalies piliečiams, 
kiek tai susiję su teise į socialinę apsauga.
Be to, nepriklausomai nuo to, ar pagal 
Sąjungos arba priimančiosios valstybės 
narės nacionalinę teisę trečiųjų šalių 
pilietybę turintiems mokiniams, 
savanoriams, neatlyginamiems 
stažuotojams ir au pair auklėms suteikiama 
teisė įsidarbinti, jiems turėtų būti 
suteikiama teisė į vienodą požiūrį – tokį 
patį, kuris taikomas priimančiosios 
valstybės narės piliečiams, kiek tai susiję 
su galimybe naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir visuomenei tiekiamomis 
prekėmis ir teikiamomis paslaugomis;

Or. en
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Pakeitimas 94
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) neatlyginamas stažuotojas – trečiosios 
šalies pilietis, priimtas į valstybės narės 
teritoriją neatlyginamos stažuotės 
laikotarpiui pagal atitinkamos valstybės 
narės nacionalinės teisės aktus;

e) neatlyginamas stažuotojas – trečiosios 
šalies pilietis, priimtas į valstybės narės 
teritoriją neatlyginamos stažuotės, kuri yra 
jo studijų programos dalis, laikotarpiui 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 95
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) atlyginamas stažuotojas – trečiosios 
šalies pilietis, priimtas į valstybės narės 
teritoriją stažuotei, už kurią jis gauna atlygį 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktus;

f) atlyginamas stažuotojas – trečiosios 
šalies pilietis, priimtas į valstybės narės 
teritoriją stažuotei, už kurią jis gauna atlygį 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
valstybėje narėje taikomą kolektyvinį 
susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) savanoris – trečiosios šalies pilietis, 
priimtas į valstybės narės teritoriją 
dalyvauti pripažįstamoje savanoriškos 
tarnybos programoje;

g) savanoris – trečiosios šalies pilietis, 
priimtas į valstybės narės teritoriją 
dalyvauti pripažįstamoje savanoriškos 
tarnybos programoje, vadovaudamasis 
savo noru, laisvu pasirinkimu ir 
motyvacija be finansinio atlygio vykdantis 
veiklą, kurios pradinis tikslas nėra pelnas, 
kuri naudinga savanoriams, savanorių 
asociacijų teikiamų paslaugų gavėjams, 
bendruomenėms ir visuomenei kaip 
visumai;

Or. en

Pakeitimas 97
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) au pair auklė – trečiosios šalies pilietė 
arba pilietis, valstybės narės teritorijoje 
laikinai priimamas, kad galėtų tobulinti 
savo kalbinius įgūdžius ir geriau 
susipažinti su priimančiąja šalimi, šeimos, 
kurioje jis mainais dirba nesunkius namų 
ruošos darbus ir rūpinasi vaikais;

i) au pair auklė – jaunas trečiosios šalies 
pilietė arba pilietis, valstybės narės 
teritorijoje priimamas nustatytu 
laikotarpiu, kad galėtų tobulinti savo 
kalbinius įgūdžius ir geriau susipažinti su 
priimančiąja šalimi, priimančiosios
šeimos, kurioje jis mainais dirba nesunkius 
namų ruošos darbus ir (arba) rūpinasi 
vaikais;

Or. en

Pakeitimas 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) au pair auklė – trečiosios šalies pilietė 
arba pilietis, valstybės narės teritorijoje 
laikinai priimamas, kad galėtų tobulinti 
savo kalbinius įgūdžius ir geriau 
susipažinti su priimančiąja šalimi, šeimos, 
kurioje jis mainais dirba nesunkius namų 
ruošos darbus ir rūpinasi vaikais;

i) au pair auklė – trečiosios šalies pilietė 
arba pilietis, valstybės narės teritorijoje 
laikinai priimamas, kad galėtų tobulinti 
savo kalbinius įgūdžius ir geriau 
susipažinti su priimančiąja šalimi, šeimos, 
kurioje jis mainais dirba nesunkius namų 
ruošos darbus ir (arba) rūpinasi vaikais;

Or. en

Pakeitimas 99
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) mokslinių tyrimų organizacija –
mokslinius tyrimus atliekanti vieša arba 
privati organizacija, valstybės narės 
patvirtinta šios direktyvos taikymo tikslais 
pagal tos valstybės narės teisės aktus ar 
administracinę praktiką;

k) mokslinių tyrimų organizacija –
mokslinius tyrimus atliekanti vieša arba 
privati organizacija ar įmonė, valstybės 
narės patvirtinta šios direktyvos taikymo 
tikslais pagal tos valstybės narės teisės 
aktus ar administracinę praktiką;

Or. en

Pakeitimas 100
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) atlyginimas – bet kokio pavidalo 
užmokestis, gaunamas už suteiktas 
paslaugas ir pagal nacionalinės teisės aktus 
arba nusistovėjusią praktiką laikomas 
sudedamąja darbinių santykių dalimi;

m) atlyginimas – bet kokio pavidalo 
užmokestis, gaunamas už suteiktas 
paslaugas ir pagal nacionalinės teisės aktus 
ir (arba) taikomą kolektyvinį susitarimą 
laikomas sudedamąja darbinių santykių 
dalimi;
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Or. en

Pakeitimas 101
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dvišalių arba daugiašalių vienos ar kelių 
valstybių narių ir vienos ar kelių trečiųjų 
šalių sudarytų susitarimų.

b) dvišalių arba daugiašalių vienos ar kelių 
valstybių narių ir vienos ar kelių trečiųjų 
šalių susitarimų.

Or. en

Pakeitimas 102
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia direktyva nedaroma poveikio 
valstybių narių teisei priimti arba toliau 
taikyti nuostatas, kurios yra palankesnės 
asmenims, kuriems ji yra taikoma, dėl 21, 
22, 23, 24, 25 ir 29 straipsnių, ypač kiek 
tai susiję su judumo partnerystėmis.

2. Šia direktyva nedaromas poveikis 
valstybių narių teisei priimti arba toliau 
taikyti nuostatas, kurios yra palankesnės 
asmenims, kuriems ji yra taikoma.

Or. en

Pakeitimas 103
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia direktyva nedaroma poveikio 
valstybių narių teisei priimti arba toliau 
taikyti nuostatas, kurios yra palankesnės 
asmenims, kuriems ji yra taikoma, dėl 21, 
22, 23, 24, 25 ir 29 straipsnių, ypač kiek 
tai susiję su judumo partnerystėmis.

2. Šia direktyva nedaromas poveikis 
valstybių narių teisei priimti arba toliau 
taikyti nuostatas, kurios yra palankesnės 
asmenims, kuriems ji yra taikoma.

Or. en

Pakeitimas 104
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) turi sveikatos draudimą nuo visų rūšių
rizikos, nuo kurios paprastai draudžiami 
atitinkamos valstybės narės piliečiai;

c) turi sveikatos draudimą nuo rizikos, nuo 
kurios paprastai draudžiami atitinkamos 
valstybės narės piliečiai;

Or. en

Pakeitimas 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateikia valstybės narės reikalaujamus 
įrodymus, kad savo buvimo šalyje 
laikotarpiu turės pakankamai lėšų 
pragyvenimo, mokymosi ir grįžimo 
kelionės išlaidoms padengti; tai nedaro 
poveikio konkrečiam kiekvieno atvejo 
nagrinėjimui.

f) pateikia valstybės narės reikalaujamus 
įrodymus, kad savo buvimo šalyje 
laikotarpiu turės pakankamai lėšų 
pragyvenimo, mokymosi ir grįžimo 
kelionės išlaidoms padengti; tai nedaro 
poveikio konkrečiam kiekvieno atvejo 
nagrinėjimui. Tokių įrodymų pateikimas 
nėra būtinas, jeigu trečiosios šalies pilietis 
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gauna subsidijas ar stipendiją arba gavo 
įsipareigojimą dėl rėmimo iš 
priimančiosios šeimos arba konkretų 
pasiūlymą dėl darbo arba mokinių mainų 
vykdančios organizacijos arba 
savanorišką veiklą vykdančios 
organizacijos pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 106
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia su mokslinių tyrimų 
organizacija pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis 
pasirašytą susitarimą dėl priėmimo;

a) pateikia su mokslinių tyrimų 
organizacija pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis 
pasirašytą susitarimą dėl priėmimo ir 
darbo sutartį, tuo atveju, kai pagal 
nacionalinius teisės aktus tai laikoma 
darbo santykiais arba stipendijos skyrimo 
sertifikatą;

Or. en

Pakeitimas 107
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės pagal savo nacionalinės 
teisės aktus gali priimti prašymą, 
pateikiamą atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui jau esant jų teritorijoje.

5. Valstybės narės pagal savo nacionalinės 
teisės aktus turi apsvarstyti prašymą, 
pateikiamą atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui jau esant jų teritorijoje.

Or. en
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Pakeitimas 108
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narė nustato, ar prašymą 
išduoti leidimą turi pateikti tyrėjas, ar
atitinkama mokslinių tyrimų organizacija.

6. Valstybės narė nustato, ar prašymą 
išduoti leidimą turi pateikti tyrėjas ir
atitinkama mokslinių tyrimų organizacija.

Or. en

Pakeitimas 109
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybė narė, be kitų priemonių, gali 
atsisakyti pratęsti arba gali nuspręsti 
panaikinti mokslinių tyrimų organizacijos 
patvirtinimą, jei ši nebesilaiko 2, 3 ir 4 
dalyse nustatytų sąlygų, jei patvirtinimas 
buvo gautas apgaulės būdu arba jei 
mokslinių tyrimų organizacija susitarimą 
dėl priėmimo su trečiosios šalies piliečiu 
pasirašė apgaulės būdu arba aplaidžiai . Jei 
atsisakoma patvirtinti arba patvirtinimas 
panaikinamas, atitinkamai organizacijai 
gali būti draudžiama pakartotinai teikti 
paraiškas patvirtinimui gauti laikotarpiu, 
kurio trukmė gali būti iki penkerių metų 
nuo sprendimo dėl patvirtinimo 
panaikinimo arba atsisakymo pratęsti 
paskelbimo dienos.

6. Valstybė narė, be kitų priemonių, gali 
atsisakyti pratęsti arba gali nuspręsti 
panaikinti mokslinių tyrimų organizacijos 
patvirtinimą, jei ši nebesilaiko 2, 3 ir 4 
dalyse nustatytų sąlygų, jei patvirtinimas 
buvo gautas apgaulės būdu arba jei 
mokslinių tyrimų organizacija susitarimą 
dėl priėmimo su trečiosios šalies piliečiu 
pasirašė apgaulės būdu arba sąmoningai.
Jei atsisakoma patvirtinti arba 
patvirtinimas panaikinamas, atitinkamai 
organizacijai gali būti draudžiama 
pakartotinai teikti paraiškas patvirtinimui 
gauti laikotarpiu, kurio trukmė gali būti iki 
penkerių metų nuo sprendimo dėl 
patvirtinimo panaikinimo arba atsisakymo 
pratęsti paskelbimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 110
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) informacija apie mokslinių tyrimų 
organizacijos ir tyrėjo teisinį santykį;

e) informacija apie mokslinių tyrimų 
organizacijos ir tyrėjo teisinį arba darbo
santykį;

Or. en

Pakeitimas 111
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi būti pasirašęs stažuotės susitarimą, 
prireikus patvirtintą atitinkamos valdžios 
institucijos atitinkamoje valstybėje narėje 
pagal jos teisės aktus ar administracinę 
praktiką, dėl paskyrimo į valstybinio ar 
privataus sektoriaus įmonę arba profesinio 
mokymo įstaigą, pripažintą valstybės narės 
pagal jos teisės aktus ar administracinę 
praktiką;

a) turi būti pasirašęs stažuotės (kaip jo (-s) 
studijų dalies) susitarimą, prireikus 
patvirtintą atitinkamos valdžios institucijos 
atitinkamoje valstybėje narėje pagal jos 
teisės aktus ar administracinę praktiką, dėl 
paskyrimo į valstybinio ar privataus 
sektoriaus įmonę arba profesinio mokymo 
įstaigą, pripažintą valstybės narės pagal jos 
teisės aktus ar administracinę praktiką;

Or. en

Pakeitimas 112
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrodo, jei to reikalauja valstybė narė, 
kad jis turi įgijęs atitinkamą išsilavinimą 

Išbraukta.
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arba kvalifikaciją, arba profesinės 
patirties, kad darbo patirtis jiems būtų 
naudinga;

Or. en

Pakeitimas 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrodo, jei to reikalauja valstybė narė, 
kad jis turi įgijęs atitinkamą išsilavinimą 
arba kvalifikaciją, arba profesinės 
patirties, kad darbo patirtis jiems būtų 
naudinga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 114
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrodo, jei to reikalauja valstybė narė, 
kad jis turi įgijęs atitinkamą išsilavinimą 
arba kvalifikaciją, arba profesinės 
patirties, kad darbo patirtis jiems būtų 
naudinga;

b) įrodo, kad stažuotė yra jo (-s) kilmės 
šalies švietimo įstaigos studijų programos 
dalis;

Or. en
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Pakeitimas 115
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bus mokomas kalbos pagrindų, kad 
įgytų paskyrimui reikiamų žinių, jei to 
reikalauja valstybė narė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime, nurodytame a punkte, 
apibūdinama stažuotės programa, 
nurodoma jos trukmė, sąlygos, kuriomis 
stažuotojas yra prižiūrimas programos 
vykdymo metu, jo darbo valandos, teisinis 
santykis su priimančiąja įstaiga ir, 
atlyginamo stažuotojo atveju, jam
mokamas atlyginimas.

Susitarime, nurodytame a punkte, 
apibūdinama stažuotės programa, 
nurodoma jos trukmė, sąlygos, kuriomis 
stažuotoja (-s) yra prižiūrima (-s)
programos vykdymo metu, jo (-s) darbo 
valandos, teisinis santykis su priimančiąja 
įstaiga ir, atlyginamo (-s) stažuotojo (-s)
atveju, jam (jai) mokamas atlyginimas ir 
darbo sutartis.

Or. en

Pakeitimas 117
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pareikalauti, kad 
priimančioji įstaiga patvirtintų, kad 
trečiosios šalies pilietis neužima darbo 
vietos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 118
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pareikalauti, kad 
priimančioji įstaiga patvirtintų, kad
trečiosios šalies pilietis neužima darbo
vietos.

2. Valstybės narės gali atsižvelgti į tikrąjį 
darbo jėgos poreikį ir apsvarstyti, ar
trečiosios šalies pilietis užpildo laisvą
darbo vietą, ir ar yra pakankamai mokymo 
vietų priimančiosios šalies piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 119
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ir, jei to konkrečiai reikalauja 
priimančioji valstybė narė, išklauso tos 
valstybės narės kalbos, istorijos bei 
politinės ir socialinės struktūros įvadą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 120
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ir, jei to konkrečiai reikalauja 
priimančioji valstybė narė, išklauso tos 
valstybės narės kalbos, istorijos bei 
politinės ir socialinės struktūros įvadą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 121
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali apsvarstyti, ar tai tikrai 
savanoriška veikla, ir ar ji neturi 
neigiamų padarinių darbo rinkai.

Or. en

Pakeitimas 122
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi būti bent 17 metų, bet ne vyresnis 
kaip 30 metų, arba, išskyrus konkrečius 
pagrįstus atvejus, vyresnis kaip 30 metų;

a) turi būti bent 18 metų, bet ne vyresnis 
kaip 30 metų, arba, išskyrus konkrečius 
pagrįstus atvejus, vyresnis kaip 30 metų, ir 
negali būti priimančiosios šeimos 
giminaitis;

Or. en
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Pakeitimas 123
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi būti bent 17 metų, bet ne vyresnis 
kaip 30 metų, arba, išskyrus konkrečius 
pagrįstus atvejus, vyresnis kaip 30 metų;

a) turi būti bent 17 metų, bet ne vyresnis 
kaip 35 metai.

Or. en

Pakeitimas 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi būti bent 17 metų, bet ne vyresnis 
kaip 30 metų, arba, išskyrus konkrečius 
pagrįstus atvejus, vyresnis kaip 30 metų;

a) turi būti bent 17 metų;

Or. en

Pakeitimas 125
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia įrodymus, kad priimančioji 
šeima prisiima atsakomybę už jį visą 
buvimo atitinkamos valstybės narės 
teritorijoje laikotarpį, visų pirma susijusią 
su pragyvenimo, apgyvendinimo, sveikatos 

b) pateikia įrodymus, kad priimančioji 
šeima prisiima atsakomybę už ją (jį) visą 
buvimo atitinkamos valstybės narės 
teritorijoje laikotarpį, visų pirma susijusią 
su pragyvenimu, apgyvendinimu, sveikatos 
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priežiūros, motinystės arba nelaimingo 
atsitikimo rizika;

priežiūra arba nelaimingo atsitikimo rizika;

Or. en

Pakeitimas 126
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikia au pair auklės ir priimančiosios 
šeimos susitarimą, kuriame apibūdinamos 
jo teisės ir pareigos, įskaitant konkrečius 
duomenis apie gautinus kišenpinigius ir 
tinkamą tvarką, pagal kurią jis galės lankyti 
kursus, ir dalyvavimą atliekant dalį 
kasdienės namų ruošos darbų.

c) pateikia au pair auklės ir priimančiosios 
šeimos susitarimą, kuriame apibūdinamos 
jo teisės ir pareigos, įskaitant konkrečius 
duomenis apie gautinus kišenpinigius, teisę 
į bent vieną laisvą dieną per savaitę ir 
tinkamą tvarką, pagal kurią ji (-s) galės 
lankyti kursus, ir dalyvavimą atliekant dalį 
kasdienės namų ruošos darbų.

Or. en

Pakeitimas 127
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikia au pair auklės ir priimančiosios 
šeimos susitarimą, kuriame apibūdinamos 
jo teisės ir pareigos, įskaitant konkrečius 
duomenis apie gautinus kišenpinigius ir 
tinkamą tvarką, pagal kurią jis galės lankyti 
kursus, ir dalyvavimą atliekant dalį 
kasdienės namų ruošos darbų.

c) pateikia au pair auklės ir priimančiosios 
šeimos susitarimą, kuriame apibūdinamos 
jo teisės ir pareigos, įskaitant konkrečius 
duomenis apie gautinus kišenpinigius ir 
tinkamą tvarką, pagal kurią jis galės ar 
privalės lankyti kursus, ir dalyvavimą 
atliekant dalį kasdienės namų ruošos darbų.

Or. en
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Pakeitimas 128
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali atsižvelgti į kitas 
aplinkybes, spręsdama, ar priimančioji 
šeima sugebėtų užtikrinti gerus namus au 
pair auklei jo(-s) viešnagės laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 129
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės atmeta prašymą šiais 
atvejais:

Valstybės narės gali atmesti prašymą šiais 
atvejais:

Or. en

Pakeitimas 130
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai priimančioji arba švietimo įstaiga 
įsteigta tik supaprastinto atvykimo tikslu;

c) kai priimančioji arba švietimo įstaiga 
veikia tik supaprastinto atvykimo tikslu;

Or. en
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Pakeitimas 131
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) yra kitų rimtų priežasčių įtarti, kad 
priimančioji arba švietimo įstaiga veikia 
neteisėtai;

Or. en

Pakeitimas 132
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės panaikina leidimą šiais 
atvejais:

Valstybės narės gali panaikinti leidimą 
arba atsisakyti jį pratęsti šios direktyvos 
pagrindu, jei jis buvo gautas apgaulės 
būdu, ar jei paaiškėtų, kad leidimo 
turėtojas neatitiko arba nebeatitinka 
atvykimo ir gyvenimo šalyje sąlygų, 
nurodytų šios direktyvos 6 straipsnyje ir 
kituose susijusiuose straipsniuose, arba 
gyvena kitais tikslais, nei tie, kuriems 
buvo išduotas leidimas gyventi, visų pirma
šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 133
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės panaikina leidimą šiais 
atvejais:

Valstybės narės gali panaikinti
leidimą šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 134
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai priimančioji įstaiga įsteigta tik 
supaprastinto atvykimo tikslu;

c) kai priimančioji įstaiga veikia tik 
supaprastinto atvykimo tikslu;

Or. en

Pakeitimas 135
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai priimančioji įstaiga nevykdo 
nacionalinėje teisėje nustatytų teisinių 
prievolių, susijusių su socialine apsauga ir 
(arba) mokesčiais arba paskelbė bankrotą, 
arba yra nemoki;

d) kai priimančioji įstaiga nevykdo 
nacionalinėje teisėje nustatytų teisinių 
prievolių, susijusių su socialine apsauga ir 
(arba) mokesčiais arba paskelbė bankrotą, 
arba yra nemoki. Jei tai atsitinka studijų 
metų, reikėtų suteikti pagrįstą laikotarpį, 
per kurį studentas (-ė) galėtų rasti 
lygiavertį kursą siekiant užbaigti savo 
studijas;

Or. en
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Pakeitimas 136
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kai studentai nesilaiko galimybei 
užsiimti ekonomine veikla pagal 23 
straipsnį nustatytų terminų arba jeigu 
atitinkamo studento atitinkamų studijų 
pažanga yra nepriimtina pagal nacionalinę 
teisę arba administracinę praktiką.

f) kai studentai nesilaiko galimybei 
užsiimti ekonomine veikla pagal 23 
straipsnį nustatytų apribojimų arba jeigu 
atitinkamo studento atitinkamų studijų 
pažanga yra nepriimtina pagal nacionalinę 
teisę arba administracinę praktiką ir nėra 
svarių lengvinančių aplinkybių, kuriomis 
būtų pateisinama tokia padėtis.

Or. en

Pakeitimas 137
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali panaikinti leidimą 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar 
visuomenės sveikatos sumetimais.

2. Valstybės narės gali panaikinti leidimą 
viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo 
sumetimais.

Or. en

Pakeitimas 138
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai studentai nesilaiko galimybei 
užsiimti ekonomine veikla pagal 23 

c) kai studentai nesilaiko galimybei 
užsiimti ekonomine veikla pagal 23 
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straipsnį nustatytų apribojimų arba jeigu 
atitinkamo studento atitinkamų studijų 
pažanga yra nepriimtina pagal nacionalinę 
teisę arba administracinę praktiką.

straipsnį nustatytų apribojimų arba jeigu 
atitinkamo studento atitinkamų studijų 
pažanga yra nepriimtina pagal nacionalinę 
teisę arba administracinę praktiką ir nėra 
svarių lengvinančių aplinkybių, kuriomis 
būtų pateisinama tokia padėtis.

Or. en

Pakeitimas 139
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2011/98/ES 
12 straipsnio 2 dalies b punkto trečiųjų 
šalių pilietybę turintys tyrėjai turi teisę į 
vienodą požiūrį – tokį patį, kuris taikomas 
priimančiosios šalies piliečiams, kiek tai 
susiję su socialinės apsaugos sritimis, 
įskaitant šeimos išmokas, apibrėžtomis 
Reglamente Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo.

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2011/98/ES 
12 straipsnio 2 dalies b punkto trečiųjų 
šalių pilietybę turintys tyrėjai ir studentai
turi teisę į vienodą požiūrį – tokį patį, kuris 
taikomas priimančiosios šalies piliečiams, 
kiek tai susiję su socialinės apsaugos 
sritimis, įskaitant šeimos išmokas, 
apibrėžtomis Reglamente Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo.

Or. en

Pakeitimas 140
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 
2011/98/ES 12 straipsnio 2 dalies b 
punkto trečiųjų šalių pilietybę turintys 
tyrėjai turi teisę į vienodą požiūrį – tokį 
patį, kuris taikomas priimančiosios šalies 
piliečiams, kiek tai susiję su socialinės 
apsaugos sritimis, įskaitant šeimos 

1. Trečiųjų šalių pilietybę turintys tyrėjai 
turi teisę į vienodą požiūrį – tokį patį, kuris 
taikomas priimančiosios šalies piliečiams, 
kiek tai susiję su socialinės apsaugos 
sritimis, įskaitant šeimos išmokas, 
apibrėžtomis Reglamente Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
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išmokas, apibrėžtomis Reglamente 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo.

pagal Direktyvos 2011/98/ES 12 
straipsnio 2 dalies b punktą.

Or. en

Pakeitimas 141
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Savanoriai, atlyginami ir neatlyginami 
stažuotojai ir au pair auklės, 
nepriklausomai nuo to, ar pagal Sąjungos 
arba nacionalinę teisę jiems leidžiama 
dirbti, turi teisę į vienodą požiūrį – tokį 
patį, kuris taikomas priimančiųjų 
valstybių narių piliečiams, kiek tai susiję 
su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamente Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo.

Or. en

Pakeitimas 142
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokiniai, savanoriai, neatlyginami 
stažuotojai ir au pair auklės, 
nepriklausomai nuo to, ar pagal Sąjungos 
arba nacionalinę teisę jiems leidžiama 
dirbti, turi teisę į vienodą požiūrį, kiek tai 
susiję su galimybe naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir visuomenei tiekiamomis 

2. Studentai, mokiniai, savanoriai, 
neatlyginami stažuotojai ir au pair auklės, 
nepriklausomai nuo to, ar pagal Sąjungos 
arba nacionalinę teisę jiems leidžiama 
dirbti, turi teisę į vienodą požiūrį, kiek tai 
susiję su galimybe naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir visuomenei tiekiamomis 
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prekėmis ir teikiamomis paslaugomis, 
išskyrus būsto įsigijimo tvarką, nustatytą 
nacionalinėje teisėje.

prekėmis ir teikiamomis paslaugomis, 
išskyrus būsto įsigijimo tvarką, nustatytą 
nacionalinėje teisėje.

Or. en

Pakeitimas 143
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė nustato 
didžiausią valandų skaičių per savaitę arba 
dienų ar mėnesių skaičių per metus, 
kuriomis leidžiama užsiimti tokia veikla, 
bet ne mažiau kaip 20 valandų per savaitę 
arba atitinkamą dienų ar mėnesių skaičių 
per metus.

3. Kiekviena valstybė narė nustato 
didžiausią valandų skaičių per savaitę arba 
dienų ar mėnesių skaičių per metus, 
kuriomis leidžiama užsiimti tokia veikla, 
bet ne mažiau kaip 10 valandų per savaitę 
arba atitinkamą dienų ar mėnesių skaičių 
per metus.

Or. en

Pakeitimas 144
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinius tyrimus arba studijas valstybėje 
narėje užbaigę trečiųjų šalių piliečiai turi 
teisę būti valstybės narės teritorijoje 12 
mėnesių, kad ieškotųsi darbo arba imtųsi 
verslo, jeigu tebetenkinamos 6 straipsnio a 
ir c–f punktuose nustatytos sąlygos. Ne 
anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau 
kaip po 6 mėnesių, valstybės narės gali 
prašyti trečiųjų šalių piliečių pateikti 
dokumentus, kad jie toliau ieško darbo arba 
imasi verslo. Po 6 mėnesių trečiųjų šalių 
piliečių gali būti papildomai prašoma 

Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
mokslinius tyrimus arba studijas valstybėje 
narėje užbaigę trečiųjų šalių piliečiai turi 
teisę būti valstybės narės teritorijoje nuo 6 
iki 12 mėnesių trukmės laikotarpiu, kad 
ieškotųsi darbo arba imtųsi verslo, jeigu 
tebetenkinamos 6 straipsnio a ir c–f 
punktuose nustatytos sąlygos ir jie gali 
aprūpinti save ir prireikus savo šeimą. Ne 
anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau 
kaip po 6 mėnesių, valstybės narės gali 
prašyti trečiųjų šalių piliečių pateikti 
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pateikti įrodymų, kad jie iš tikrųjų turi 
galimybę įsidarbinti arba pradėti verslą.

dokumentus, kad jie toliau ieško darbo arba 
imasi verslo. Po 6 mėnesių trečiųjų šalių 
piliečių gali būti papildomai prašoma 
pateikti įrodymų, kad jie iš tikrųjų turi 
galimybę įsidarbinti arba pradėti verslą.

Or. en

Pakeitimas 145
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinius tyrimus arba studijas valstybėje 
narėje užbaigę trečiųjų šalių piliečiai turi 
teisę būti valstybės narės teritorijoje 12
mėnesių, kad ieškotųsi darbo arba imtųsi 
verslo, jeigu tebetenkinamos 6 straipsnio a 
ir c–f punktuose nustatytos sąlygos. Ne 
anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau 
kaip po 6 mėnesių, valstybės narės gali 
prašyti trečiųjų šalių piliečių pateikti 
dokumentus, kad jie toliau ieško darbo arba 
imasi verslo. Po 6 mėnesių trečiųjų šalių 
piliečių gali būti papildomai prašoma 
pateikti įrodymų, kad jie iš tikrųjų turi 
galimybę įsidarbinti arba pradėti verslą.

Mokslinius tyrimus arba studijas valstybėje 
narėje užbaigę trečiųjų šalių piliečiai turi 
teisę būti valstybės narės teritorijoje 
mažiausiai 18 mėnesių, kad ieškotųsi 
darbo arba imtųsi verslo, jeigu 
tebetenkinamos 6 straipsnio a ir c–f 
punktuose nustatytos sąlygos. Ne anksčiau 
kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip po 6 
mėnesių, valstybės narės gali prašyti 
trečiųjų šalių piliečių pateikti dokumentus, 
kad jie toliau ieško darbo arba imasi verslo.
Po 6 mėnesių trečiųjų šalių piliečių gali 
būti papildomai prašoma pateikti įrodymų, 
kad jie iš tikrųjų turi galimybę įsidarbinti 
arba pradėti verslą.

Or. en

Pakeitimas 146
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, siekdamos įsitikinti, kad 
trečiųjų šalių piliečių įsteigtos verslo 
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įmonės yra tikros, gali prašyti, kad jos 
atitiktų tam tikrus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 147
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mokslinius tyrimus arba studijas 
valstybėje narėje užbaigę trečiųjų šalių 
piliečiai turi teisę būti valstybės narės 
teritorijoje mažiausiai 12 mėnesių, kad 
ieškotųsi darbo arba imtųsi verslo, jeigu 
tebetenkinamos 6 straipsnio a ir c–f 
punktuose nustatytos sąlygos. Ne 
anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau 
kaip po 6 mėnesių, valstybės narės gali 
prašyti trečiųjų šalių piliečių pateikti 
dokumentus, kad jie toliau ieško darbo 
arba steigia verslo įmonę. Po 6 mėnesių 
trečiųjų šalių piliečių gali būti papildomai 
prašoma pateikti įrodymų, kad jie iš 
tikrųjų turi galimybę įsidarbinti arba 
pradėti verslą.

Or. en

Pakeitimas 148
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tyrėjų šeimos nariai Tyrėjų ir studentų šeimos nariai

Or. en
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Pakeitimas 149
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/EB 
3 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio šeimos 
susijungimas nepriklauso nuo to, ar 
leidimo būti mokslinių tyrimų tikslais 
turėtojas turi pagrįstų galimybių įgyti teisę 
nuolat gyventi ir ar yra išgyvenęs šalyje 
minimalų laikotarpį.

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/EB 
3 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio šeimos 
susijungimas nepriklauso nuo to, ar 
leidimo būti mokslinių tyrimų ar studijų
tikslais turėtojas turi pagrįstų galimybių 
įgyti teisę nuolat gyventi ir ar yra 
išgyvenęs šalyje minimalų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 150
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/EB 
5 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos 
leidimai šeimos nariams suteikiami, jei 
įvykdomos šeimos susijungimo sąlygos, 
per 90 dienų po prašymo pateikimo dienos 
ir per 60 dienų po pirminio prašymo dėl 
trečiųjų šalių pilietybę turinčių tyrėjų, 
kuriems taikomos atitinkamos Sąjungos 
programos, įskaitant judumo priemones, 
šeimos narių.

3. Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/EB 
5 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos 
leidimai šeimos nariams suteikiami, jei 
įvykdomos šeimos susijungimo sąlygos, 
per 90 dienų po prašymo pateikimo dienos 
ir per 60 dienų po pirminio prašymo dėl 
trečiųjų šalių pilietybę turinčių tyrėjų ir
studentų, kuriems taikomos atitinkamos 
Sąjungos programos, įskaitant judumo 
priemones, šeimos narių.

Or. en
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Pakeitimas 151
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/EB 
13 straipsnio 2 ir 3 dalių, šeimos narių 
leidimo galiojimo trukmė yra tokia pati 
kaip ir tyrėjui suteikto leidimo, jeigu jų 
kelionės dokumentų galiojimo laikotarpis 
nėra trumpesnis.

4. Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/EB 
13 straipsnio 2 ir 3 dalių, šeimos narių 
leidimo galiojimo trukmė yra tokia pati 
kaip ir tyrėjui ar studentui suteikto 
leidimo, jeigu jų kelionės dokumentų 
galiojimo laikotarpis nėra trumpesnis.

Or. en

Pakeitimas 152
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tyrėjų, studentų ir atlyginamų stažuotojų 
teisė į judumą tarp valstybių narių

Tyrėjų, studentų, atlyginamų ir 
neatlyginamų stažuotojų teisė į judumą 
tarp valstybių narių

Or. en

Pakeitimas 153
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies piliečiui, kuriam pagal šią 
direktyvą buvo leista atvykti kaip tyrėjui, 
šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis 
leidžiama atlikti dalį mokslinių tyrimų 

Trečiosios šalies piliečiui, kuriam pagal šią 
direktyvą buvo leista atvykti kaip mokslo 
darbuotojui, šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis leidžiama atlikti dalį mokslinių 
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kitoje valstybėje narėje. tyrimų kitoje valstybėje narėje ilgalaikių 
vizų ir leidimų gyventi galiojimo 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 154
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tyrėjas būna kitoje valstybėje narėje 
mažiau kaip šešis mėnesius, moksliniai 
tyrimai gali būti atliekami remiantis 
pirmojoje valstybėje narėje sudarytu 
susitarimu dėl priėmimo, jei tyrėjas kitoje 
valstybėje narėje turi pakankamai lėšų ir 
kitoje valstybėje narėje nėra laikomas 
keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar visuomenės 
sveikatai.

Jei tyrėjas (-a)  būna kitoje valstybėje 
narėje mažiau kaip šešis mėnesius, 
moksliniai tyrimai gali būti atliekami 
remiantis pirmojoje valstybėje narėje 
sudarytu susitarimu dėl priėmimo, jei 
tyrėjas (-a)  kitoje valstybėje narėje turi 
pakankamai lėšų ir kitoje valstybėje narėje 
nėra laikomas keliančiu grėsmę viešajai 
tvarkai, visuomenės saugumui ar 
visuomenės sveikatai. Tyrėjas (-a)  prieš 
važiuodama (-s) atlikti tyrimų antrojoje 
valstybėje narėje privalo praleisti bent 
vieną mėnesį pirmojoje valstybėje narėje.
Pirmosios valstybės narės tyrimų įstaiga 
neturi atsakomybės už tyrėją, kol ji (-s) 
būna kitoje valstybėje narėje, ne bent būtų 
sutarta kitaip.  Jei pagal priėmimo 
susitarimą arba darbo sutartį pirmoje 
valstybėje narėje neleidžiama arba 
netinkama būti kitoje valstybėje narėje, 
turėtų būti sudaryta nauja sutartis, 
galimai taip pat su priimančiąja tyrimų 
įstaiga antrojoje valstybėje narėje.
Paprastai antrajai valstybei narei turėtų 
tiesiog būti pranešta apie tyrėjo (-s) 
atvykimą, tačiau jei kita valstybė narė 
neleidžia jam (jai) atvykti, tyrėja (-s) 
privalo grįžti į pirmąją valstybę narę savo 
sąskaita, nebent būtų sutarta kitaip.

Or. en
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Pakeitimas 155
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpiais, viršijančiais tris mėnesius, 
bet neviršijančiais šešių mėnesių, trečiosios 
šalies piliečiui, kuris buvo priimtas kaip 
studentas arba atlyginamas stažuotojas 
pagal šią direktyvą, leidžiama dalį studijų 
ir (arba) stažuotės atlikti kitoje valstybėje 
narėje, jeigu prieš persikeldamas į tą 
valstybę narę jis pateikia antrosios 
valstybės narės kompetentingai institucijai:

Laikotarpiais, viršijančiais tris mėnesius, 
bet neviršijančiais šešių mėnesių, trečiosios 
šalies piliečiui, kuris buvo priimtas kaip 
studentas arba atlyginamas ar 
neatlyginamas stažuotojas pagal šią 
direktyvą, leidžiama dalį studijų ir (arba) 
stažuotės atlikti kitoje valstybėje narėje, 
jeigu prieš persikeldamas į tą valstybę narę 
jis pateikia antrosios valstybės narės 
kompetentingai institucijai:

Or. en

Pakeitimas 156
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turi stabilių ir nuolatinių išteklių, kurių 
pakanka jam ir jo šeimos nariams išlaikyti 
negaunant atitinkamos valstybės narės 
socialinės paramos.

b) turi stabilių ir nuolatinių išteklių, kurių 
pakanka jam (jai) ir jo (-s) šeimos nariams 
išlaikyti negaunant atitinkamos valstybės 
narės socialinės paramos.

Or. en

Pakeitimas 157
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentingos 
institucijos priima sprendimą dėl viso 
prašymo suteikti leidimą ir, laikydamosi 
pranešimo procedūrų, nustatytų 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
teisėje, apie jį raštu praneša prašytojui kuo 
greičiau ir ne vėliau kaip per 60 dienų po
prašymo pateikimo dienos (per 30 dienų 
trečiosios šalies pilietybę turinčių tyrėjų ir 
studentų, kuriems taikomos Sąjungos 
programos, įskaitant judumo priemones, 
atveju).

1. Valstybės narės kompetentingos 
institucijos priima sprendimą dėl viso 
prašymo suteikti leidimą ir, laikydamosi 
pranešimo procedūrų, nustatytų 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
teisėje, apie jį raštu praneša prašytojui kuo 
greičiau ir ne vėliau kaip per 90 dienų po
prašymo pateikimo dienos (per 45 dienas
trečiosios šalies pilietybę turinčių tyrėjų ir 
studentų, kuriems taikomos Sąjungos 
programos, įskaitant judumo priemones, 
atveju).

Or. en

Pakeitimas 158
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ne 
vėliau kaip iki [dveji metai po 
įsigaliojimo], įgyvendinama ši direktyva.
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstus.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ne 
vėliau kaip iki [treji metai po įsigaliojimo], 
įgyvendinama ši direktyva. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus.

Or. en


