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Muudatusettepanek 24
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Töötajate vaba liikumine on ELi 
kodanike põhiõigus ja üks liidu siseturu 
alustala, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 45. Selle õiguse 
rakendamist on täiendavalt käsitletud ELi 
õigusaktides, mille eesmärk on tagada ELi 
kodanikele ja nende pereliikmetele antud 
õiguste täielik kasutamine.

(1) Töötajate vaba liikumine on ELi 
kodanike põhiõigus ja -vabadus ning üks 
liidu siseturu alustala, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
45. Töötajate vaba liikumisega seotud 
õigused peaksid kehtima kõigile 
asjaomastele isikutele, olenemata nende 
staatusest. Selle õiguse rakendamist on 
täiendavalt käsitletud ELi õigusaktides, 
mille eesmärk on tagada ELi kodanikele ja 
nende pereliikmetele antud õiguste täielik 
kasutamine. Tuleb tagada, et selle 
põhivabaduse puhul võetakse alati arvesse 
naiste ja meeste vahelise võrdsuse 
põhimõtet ning võrdsete võimaluste 
edendamist kogu liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine on keskne 
element liidu tõelise tööturu 
väljaarendamiseks, mis võimaldaks 
töötajatel liikuda kõrge töötuse määraga 
piirkondadest sinna, kus on tööjõupuudus. 
See aitaks rohkematel inimestel leida 
töökohti, mis vastavad paremini nende 
oskustele, ning ületada tööturu kitsaskohti.

(2) Töötajate vaba liikumine on keskne 
element liidu tõelise tööturu 
väljaarendamiseks, mis võimaldaks 
töötajatel liikuda sinna, kus on 
tööjõupuudus. See aitaks rohkematel 
inimestel leida töökohti, mis vastavad 
paremini nende oskustele, ning ületada 
tööturu kitsaskohti.

Or. de
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Muudatusettepanek 26
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine on keskne 
element liidu tõelise tööturu 
väljaarendamiseks, mis võimaldaks 
töötajatel liikuda kõrge töötuse määraga 
piirkondadest sinna, kus on tööjõupuudus. 
See aitaks rohkematel inimestel leida 
töökohti, mis vastavad paremini nende 
oskustele, ning ületada tööturu kitsaskohti.

(2) Töötajate vaba liikumine on keskne 
element liidu tõelise tööturu 
väljaarendamiseks, mis võimaldaks 
töötajatel liikuda sinna, kus on 
tööjõupuudus. See aitaks rohkematel 
inimestel leida töökohti, mis vastavad 
paremini nende oskustele, ning ületada 
tööturu kitsaskohti.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vabatahtlikku liikuvust liidus tuleks 
toetada. Töötajate vaba liikumine ei tohi 
aga kaasa tuua ajude äravoolu 
väljavaadete puudumise tõttu 
päritoluriigis. Selline ajude äravool ei ole 
kriiside ja massilise töötusega 
toimetulekuks püsiv lahendus.

Or. de

Muudatusettepanek 28
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Seda 
tuleb vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Kaitse 
diskrimineerimise eest peaks laienema ka 
piiriülestele töötajatele, kelle töö- ja 
elukoht asuvad eri liikmesriikides.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Seda 
tuleb vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. 
Menetluslikud ja jõustamisega seotud 
õigused kui vajalik vahend, et kodanikel 
oleks võimalik oma õigusi kasutada, 
peaksid olema kättesaadavad kõigile ELi 
piires liikuvatele kodanikele, olenemata 
nende staatusest või sellest, kas nad 
liiguvad teise liikmesriiki artikli 45 või 
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muude sätete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Seda 
tuleb vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest, kaasa arvatud piiriüleseid töötajaid 
kooskõlas ELi õigusaktidega, ilma 
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riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Seda 
tuleb vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.

elukohapõhise diskrimineerimiseta,
tööhõive, töötasu ja muude töötingimuste 
puhul, tagades vastuvõtva riigi kodanikega 
võrdse kohtlemise. Töötajate võrdset 
kohtlemist tuleb alati arvesse võtta 
kooskõlas asjaomases liikmesriigis 
kehtivate eeskirjadega, olenemata sellest, 
kas eeskirjad on kehtestatud siseriiklikes 
õigusaktides või kollektiivlepingutes. 
Töötajate vaba liikumist ei tohi kunagi 
kasutada ära ebavõrdse kohtlemise 
eesmärgil. Seda tuleb vaadelda eraldi 
teenuste osutamise vabadusest, mis hõlmab 
ettevõtjate õigust pakkuda teenuseid mõnes 
teises liikmesriigis ning lähetada nende 
teenuste osutamiseks vajalike tööde 
tegemiseks ajutiselt oma töötajaid teise 
liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Seda 
tuleb vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Seda 
tuleb vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.
Samal ajal ei tohiks diskrimineerimist 
mõista majanduslikus tähenduses. 
Töötajate vaba liikumist tuleks mõista 
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ühtse turu vastuvõtmisel soovitavana ning 
see peaks tooma kasu nii tööandjatele kui 
ka töötajatele, kuna on parim meede 
ületamaks erinevusi tööjõu nõudluses.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Seda 
tuleb vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 45 lõikes 2, tagades vastuvõtva riigi 
kodanikega võrdse kohtlemise. Seda tuleb 
vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 

(3) Töötajate vaba liikumine annab igale 
kodanikule õiguse liikuda töötamise ja 
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elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu ja muude 
töötingimuste puhul, tagades vastuvõtva 
riigi kodanikega võrdse kohtlemise. Seda 
tuleb vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid teise liikmesriiki.

elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise. See kaitseb töötajaid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest tööhõive, töötasu, vallandamise, 
sotsiaaltoetuste ja maksusoodustuste ning
muude töötingimuste puhul, tagades 
vastuvõtva riigi kodanikega võrdse 
kohtlemise. Seda tuleb vaadelda eraldi 
teenuste osutamise vabadusest, mis hõlmab 
ettevõtjate õigust pakkuda teenuseid mõnes 
teises liikmesriigis ning lähetada nende 
teenuste osutamiseks vajalike tööde 
tegemiseks ajutiselt oma töötajaid teise 
liikmesriiki.

Or. nl

Muudatusettepanek 35
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) kutsub komisjoni kokkuleppel 
Euroopa Parlamendiga üles võtma 
meetmeid töötajate liikuvuse 
edendamiseks ja ebasoodsate tingimuste 
eest kaitsmise tagamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 36
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Aluslepingu artikliga 45 on oma vaba 
liikumise õigust kasutavatele töötajatele ja 

(4) Töötajate vaba liikumise õigusel on 
oluline mõju perekonnaelule ning 
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nende perekondadele antud 
märkimisväärsed õigused, mida on 
täpsustatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määruses 
(EL) nr 492/2011 töötajate 
liikumisvabaduse kohta liidu piires.

töötajate ja nende partnerite hariduslikele 
ja kutsealastele valikutele; aluslepingu 
artikliga 45 on oma vaba liikumise õigust 
kasutavatele töötajatele ja nende 
perekondadele antud märkimisväärsed 
õigused, mida on täpsustatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. 
aasta määruses (EL) nr 492/2011 töötajate 
liikumisvabaduse kohta liidu piires ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta direktiivis 
2004/38/EÜ. Määruse (EL) nr 492/2011, 
direktiivi 2004/38/EÜ ja käesoleva 
direktiivi kohaldamisel ei diskrimineeri 
liikmesriigid töötajaid ega nende peresid
ühelgi põhiõiguste harta artiklis 21 
nimetatud põhjusel, k.a seksuaalse 
sättumuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriigid peavad tagama 
mitmesuguste õiguslike partnerluste ja 
neist tulenevate õiguste vastastikuse 
tunnustamise, et vältida võõrtöötajate mis 
tahes diskrimineerimist seksuaalse 
sättumuse või filosoofiliste valikute alusel. 
Liikmesriigid peavad samuti tagama, et 
austataks lapse lapsendamisest tulenevaid 
õiguseid, kuna see on töö eesmärgil teise 
liikmesriiki kolimise kaalumisel üks 
eeltingimus.

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 
õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 
diskrimineerimist kodakondsuse alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada.

(5) Töötajate vaba liikumise õigusega on
jätkuvalt suuri probleeme ning paljud 
töötajad, tööandjad ja riigiasutused ei ole 
ELi kodanike vaba liikumise õigusest 
teadlikud. Jätkuvalt esineb kodanike
diskrimineerimist kodakondsuse alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Asjaomased töötajad 
kannatavad ka suurema mõju pärast, mis 
on tingitud mitmekordsest 
diskrimineerimisest rassilise või etnilise 
päritolu, usu või uskumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse ja soo 
alusel. Seetõttu esineb õigusaktide ja 
nende tegelikkuses kohaldamise vahel 
erinevus, mis tuleks kõrvaldada. Samuti 
püsib see erinevus mõne haavatava 
rühma, näiteks koduabiliste, puudega 
inimeste või kirjaoskamatute puhul. 
Seetõttu tuleks rakendada erimeetmeid 
võimaldamaks neil rühmadel kasutada 
õigust töötada teises liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 
õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 
õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 
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diskrimineerimist kodakondsuse alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada.

diskrimineerimist kodakondsuse alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada, samuti on vaja rakendada 
selgemaid karistusi juhtudel, kui seda 
õigust rikutakse.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 
õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 
diskrimineerimist kodakondsuse alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada.

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 
õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 
diskrimineerimist kodakondsuse alusel ja 
piiriüleste töötajate diskrimineerimist, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 
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õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 
diskrimineerimist kodakondsuse alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada.

õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 
diskrimineerimist kodakondsuse alusel, 
ning piirialatöötajate puhul 
diskrimineerimist elukoha alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2010. aasta juuli teatises „Töötajate 
vaba liikumine – õiguste tagamine ja 
olulisemad muutused” märkis komisjon, et 
ta uurib võimalusi uute vajaduste ja 
probleemide lahendamiseks (võttes arvesse 
liikuvuse uusi mudeleid), millega ELi 
võõrtöötajad ja nende pereliikmed kokku 
puutuvad. Lähtudes siseturu uue strateegia 
kontekstist, otsustab komisjon seejärel, 
kuidas edendada ja muuta paremaks 
mehhanisme, mis aitavad tõhusalt jõustada 
vaba liikumise õigust kasutavate ELi 
töötajate ja nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise põhimõtet.

(6) 2010. aasta juuli teatises „Töötajate 
vaba liikumine – õiguste tagamine ja 
olulisemad muutused” märkis komisjon, et 
ta uurib võimalusi uute vajaduste ja 
probleemide lahendamiseks (võttes arvesse 
liikuvuse uusi mudeleid), millega ELi 
võõrtöötajad ja ringi liikuvad töötajad 
ning nende pereliikmed kokku puutuvad. 
Lähtudes siseturu uue strateegia 
kontekstist, otsustab komisjon seejärel, 
kuidas edendada ja muuta paremaks 
mehhanisme, mis aitavad tõhusalt jõustada 
vaba liikumise õigust kasutavate ELi 
töötajate ja nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6



PE519.521v02-00 14/88 AM\1004217ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2010. aasta juuli teatises „Töötajate 
vaba liikumine – õiguste tagamine ja 
olulisemad muutused” märkis komisjon, et 
ta uurib võimalusi uute vajaduste ja 
probleemide lahendamiseks (võttes arvesse 
liikuvuse uusi mudeleid), millega ELi 
võõrtöötajad ja nende pereliikmed kokku 
puutuvad. Lähtudes siseturu uue strateegia 
kontekstist, otsustab komisjon seejärel, 
kuidas edendada ja muuta paremaks 
mehhanisme, mis aitavad tõhusalt jõustada 
vaba liikumise õigust kasutavate ELi 
töötajate ja nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise põhimõtet.

(6) 2010. aasta juuli teatises „Töötajate 
vaba liikumine – õiguste tagamine ja 
olulisemad muutused” märkis komisjon, et 
ta uurib võimalusi uute vajaduste ja 
probleemide lahendamiseks (võttes arvesse 
liikuvuse uusi mudeleid), millega ELi 
töötajad ja nende pereliikmed kokku 
puutuvad. Lähtudes siseturu uue strateegia 
kontekstist, otsustab komisjon seejärel, 
kuidas edendada ja muuta paremaks 
mehhanisme, mis aitavad tõhusalt jõustada 
vaba liikumise õigust kasutavate ELi 
töötajate ja nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) 15. detsembril 2011 võttis Euroopa 
Parlament vastu resolutsiooni töötajate 
liikumisvabaduse kohta Euroopa Liidu 
piires, milles nõudis sõnaselgelt 
meetmeid, mis tagaksid selle õiguse 
kohaldamise liidu kodanike suhtes, mis 
toob kasu Euroopa Liidule laiemas 
mõttes, aga ka ühtse turu 
väljakujundamise kiirendamiseks ja liidu 
tööturu loomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse 
kohta „ELi kodanike õigusi piiravate 
takistuste kõrvaldamine” (27. oktoober 
2010) märkis komisjon, et vaba liikumist 
käsitlevate ELi õigusaktide erinev ja väär 
kohaldamine on üks peamine takistus, 
millega ELi kodanikud oma ELi 
õigusaktidest tulenevate õiguste tõhusal 
kasutamisel silmitsi seisavad. Sellest 
tulenevalt teatas komisjon oma kavatsusest 
võtta meetmeid, et lihtsustada ELi 
kodanike ja nende kolmandate riikide 
kodanikest pereliikmete vaba liikumist, 
jõustades rangemalt ELi eeskirju, 
sealhulgas mittediskrimineerimise kohta, 
edendades head tava ja suurendades 
teadlikkust ELi asjaomastest eeskirjadest 
ning tõhustades ELi kodanike teavitamist 
nende vaba liikumise õiguse kohta (2010. 
aasta ELi kodakondsuse aruande meede 
15).

(7) 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse 
kohta „ELi kodanike õigusi piiravate 
takistuste kõrvaldamine” (27. oktoober 
2010) märkis komisjon, et vaba liikumist 
käsitlevate ELi õigusaktide erinev ja väär 
kohaldamine on üks peamine takistus, 
millega ELi kodanikud oma ELi 
õigusaktidest tulenevate õiguste tõhusal 
kasutamisel silmitsi seisavad. Sellest 
tulenevalt teatas komisjon oma kavatsusest 
võtta meetmeid, et lihtsustada ELi 
kodanike ja nende kolmandate riikide 
kodanikest pereliikmete vaba liikumist, 
jõustades rangemalt ELi eeskirju, 
sealhulgas mittediskrimineerimise kohta, 
edendades head tava ja suurendades 
teadlikkust ELi asjaomastest eeskirjadest 
ning tõhustades ELi kodanike teavitamist 
nende vaba liikumise õiguse kohta (2010. 
aasta ELi kodakondsuse aruande meede 
15). Peale selle käsitles Euroopa 
Komisjon 2013. aastal ELi kodakondsuse 
aruandes1 vajadust kõrvaldada 
haldustakistused ja lihtsustada ELi 
kodanike jaoks ELis elamise, töötamise ja 
reisimise korda; selle lahutamatuks osaks 
peaks olema selliste vahendite, mis 
lihtsustavad kodanike juurdepääsu vaba 
liikumise õigustele, mittediskrimineeriv 
kättesaadavus.
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ria Oomen-Ruijten
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse 
kohta „ELi kodanike õigusi piiravate 
takistuste kõrvaldamine” (27. oktoober 
2010) märkis komisjon, et vaba liikumist 
käsitlevate ELi õigusaktide erinev ja väär 
kohaldamine on üks peamine takistus, 
millega ELi kodanikud oma ELi 
õigusaktidest tulenevate õiguste tõhusal 
kasutamisel silmitsi seisavad. Sellest 
tulenevalt teatas komisjon oma kavatsusest 
võtta meetmeid, et lihtsustada ELi 
kodanike ja nende kolmandate riikide 
kodanikest pereliikmete vaba liikumist, 
jõustades rangemalt ELi eeskirju, 
sealhulgas mittediskrimineerimise kohta, 
edendades head tava ja suurendades 
teadlikkust ELi asjaomastest eeskirjadest 
ning tõhustades ELi kodanike teavitamist 
nende vaba liikumise õiguse kohta 
(2010. aasta ELi kodakondsuse aruande 
meede 15). 

(7) 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse 
kohta „ELi kodanike õigusi piiravate 
takistuste kõrvaldamine” (27. oktoober 
2010) märkis komisjon, et vaba liikumist 
käsitlevate ELi õigusaktide erinev ja väär 
kohaldamine on üks peamine takistus, 
millega ELi kodanikud oma ELi 
õigusaktidest tulenevate õiguste tõhusal 
kasutamisel silmitsi seisavad. Samuti on 
takistuseks teiste ELi liikmesriikide 
diplomite mittetunnustamine. Sellest 
tulenevalt teatas komisjon oma kavatsusest 
võtta meetmeid, et lihtsustada ELi 
kodanike ja nende kolmandate riikide 
kodanikest pereliikmete vaba liikumist, 
jõustades rangemalt ELi eeskirju, 
sealhulgas mittediskrimineerimise kohta, 
edendades head tava ja suurendades 
teadlikkust ELi asjaomastest eeskirjadest 
ning tõhustades ELi kodanike teavitamist 
nende vaba liikumise õiguse kohta 
(2010. aasta ELi kodakondsuse aruande 
meede 15) ja teiste õigusaktide 
asjakohaste sätete kohta, nagu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta. 

Or. nl

Muudatusettepanek 47
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 18. aprilli 2012. aasta tööhõivepaketis 
(komisjoni teatis „Töövõimalusterohke 
majanduse taastumine”) teatas komisjon 

(8) 18. aprilli 2012. aasta tööhõivepaketis 
(komisjoni teatis „Töövõimalusterohke 
majanduse taastumine”) teatas komisjon 
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oma kavatusest esitada seadusandlik 
ettepanek, et toetada liikuvaid töötajaid 
(info ja nõuannetega) asutamislepingust ja 
määrusest 492/2011 tulenevate õiguste 
teostamisel.

oma kavatusest esitada seadusandlik 
ettepanek, et toetada liikuvaid töötajaid 
(info ja nõuannetega) asutamislepingust ja 
määrusest 492/2011 tulenevate õiguste 
teostamisel, ning nõudis tungivalt, et 
liikmesriigid suurendaksid teadlikkust 
ELi õigusaktidega antavatest õigustest 
seoses mittediskrimineerimise, soolise 
võrdõiguslikkuse ja töötajate vaba 
liikumisega ning nende õiguste 
kasutatavust ning avaksid ja lihtsustaksid 
ELi kodanike jaoks juurdepääsu oma 
avaliku sektori töökohtadele kooskõlas 
ELi õigusega Euroopa Kohtu poolt 
tõlgendatuna. Samuti nõudis komisjon, et 
liikmesriigid tagaksid direktiivi 
2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 
küsimustes) täieliku rakendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nõuetekohane ja tõhus kohaldamine 
ning jõustamine on töötajate õiguste 
kaitsmise peamised elemendid, samal ajal 
kui puudulik jõustamine nõrgendab selles 
valdkonnas kehtivate liidu eeskirjade 
tõhusust.

(9) Kehtivate Euroopa õigusaktide
nõuetekohane ja tõhus kohaldamine ning 
jõustamismeetmed on töötajate õiguste 
kaitsmise peamised elemendid, samal ajal 
kui puudulik jõustamine nõrgendab selles 
valdkonnas kehtivate liidu eeskirjade 
tõhusust. Seda silmas pidades peaks EL 
tegutsema tasakaalustatult, vältides 
võimalikke seadusandlikke 
möödahiilimisvõimalusi. Õigusaktid 
peaksid vastama nii tööandja kui ka 
töötaja õigustele ja vastutusaladele.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nõuetekohane ja tõhus kohaldamine 
ning jõustamine on töötajate õiguste 
kaitsmise peamised elemendid, samal ajal 
kui puudulik jõustamine nõrgendab selles 
valdkonnas kehtivate liidu eeskirjade 
tõhusust.

(9) Nõuetekohane ja tõhus kohaldamine 
ning jõustamine, aga ka õiguste tundmine 
on töötajate õiguste kaitsmise peamised 
elemendid, samal ajal kui puudulik 
jõustamine nõrgendab selles valdkonnas 
kehtivate liidu eeskirjade tõhusust ning 
seab ohtu liidu kodanike õigused ja kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nõuetekohane ja tõhus kohaldamine 
ning jõustamine on töötajate õiguste 
kaitsmise peamised elemendid, samal ajal 
kui puudulik jõustamine nõrgendab selles 
valdkonnas kehtivate liidu eeskirjade 
tõhusust.

(9) Nõuetekohane ja tõhus kohaldamine 
ning jõustamine on töötajate õiguste 
kaitsmise ja võrdse kohtlemise tagamise 
peamised elemendid, samal ajal kui 
aluslepingu artikli 45 ning määruse (EL) 
nr 492/2011 puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Töötajate vaba liikumise ELi 
eeskirjade tõhusam ja ühetaolisem 
rakendamine on oluline ka siseturu 
laitmatu toimimise seisukohast.

(10) Töötajate vaba liikumise ELi 
eeskirjade tõhusam ja ühetaolisem 
rakendamine ilma asjaomaseid rühmi 
killustamata on oluline ka siseturu laitmatu 
toimimise seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vaba liikumist käsitlevate ELi 
eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt.

(11) Vaba liikumist käsitlevate ELi 
eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate ja 
tööandjate ning nende esindajate, samuti 
haldusasutuste parem informeeritus vaba 
liikumise õiguste kohta, aidata ja kaitsta 
töötajaid ja nende perekondi oma õiguste 
kasutamisel ning võidelda nende eeskirjade 
rikkumise vastu riigiasutuste või ava- ja 
eraõiguslike tööandjate poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vaba liikumist käsitlevate ELi (11) Vaba liikumist käsitlevate ELi 
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eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt.

eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt. Seoses sellega peaksid 
liikmesriigid keskenduma ka suurema 
liikuvuse kõrvalmõjudele, näiteks ajude 
äravoolule ja noorte äravoolule.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vaba liikumist käsitlevate ELi 
eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt.

(11) Töötajate vaba liikumist määruse 
(EL) nr 492/2011 tähenduses käsitlevate 
ELi eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt. Sel eesmärgil tuleks 
nõukogu direktiivi 91/533/EMÜ üle 
pidevalt järelevalvet teostada. Lisaks 
peaksid töötajad saama automaatse 
õiguse liikmesriikidelt teabe saamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vaba liikumist käsitlevate ELi 
eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt.

(11) Töötajate vaba liikumist käsitlevate 
ELi eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada nende parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt.

Or. pl

Muudatusettepanek 56
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vaba liikumist käsitlevate ELi 
eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt.

(11) Töötajate vaba liikumist käsitlevate 
ELi eeskirjade kohaldamist ja seiret tuleks 
parandada, et tagada töötajate parem 
informeeritus oma õiguste kohta, aidata ja 
kaitsta neid oma õiguste kasutamisel ning 
võidelda nende eeskirjade rikkumise vastu 
riigiasutuste või ava- ja eraõiguslike 
tööandjate poolt. Selleks tuleb tagada 
nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta 
direktiivi 91/533/EMÜ (tööandja 
kohustuse kohta teavitada töötajaid 
töölepingu või töösuhte tingimustest (EÜT 
L 288, 18.10.1991, lk 32)) järjekindel 
rakendamine. Vastavalt direktiivi 
96/71/EÜ sätetele peab tööandja töötajate 
vabast liikumisest tulenevalt enne
lähetatud töötaja tööle asumist teavitama 
teda palgast ja muudest kohaldatavatest 
töötingimustest.

Or. nl

Muudatusettepanek 57
Ole Christensen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada töötajate töö 
eesmärgil vaba liikumise sisuliste 
eeskirjade nõuetekohane kohaldamine ning 
nende täitmise järelevalve, peaksid 
liikmesriigid võtma asjakohaseid 
meetmeid, et kaitsta töötajaid nii 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest kui ka põhjendamatute takistuste eest 
selle õiguse kasutamisel.

(12) Selleks et tagada töötajate töö 
eesmärgil vaba liikumise ja võrdse 
kohtlemise sisuliste eeskirjade 
nõuetekohane kohaldamine ning nende 
täitmise järelevalve, peaksid liikmesriigid 
võtma asjakohaseid meetmeid, et kaitsta 
töötajaid nii kodakondsusel põhineva 
diskrimineerimise eest kui ka 
põhjendamatute takistuste, kaasa arvatud 
topeltmaksustamise juhtude eest selle 
õiguse kasutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada töötajate töö 
eesmärgil vaba liikumise sisuliste 
eeskirjade nõuetekohane kohaldamine ning 
nende täitmise järelevalve, peaksid 
liikmesriigid võtma asjakohaseid 
meetmeid, et kaitsta töötajaid nii 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest kui ka põhjendamatute takistuste eest 
selle õiguse kasutamisel.

(12) Selleks et tagada töötajate töö 
eesmärgil vaba liikumise sisuliste 
eeskirjade nõuetekohane kohaldamine ning 
nende täitmise järelevalve, peaksid 
liikmesriigid võtma asjakohaseid 
meetmeid, et kaitsta Euroopa Liidus 
liikuvaid isikuid nii kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimise eest kui ka 
põhjendamatute takistuste eest selle õiguse 
kasutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Marije Cornelissen
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Seetõttu on asjakohane sätestada 
konkreetsed eeskirjad töötajate vaba 
liikumise sisuliste eeskirjade tõhusaks 
jõustamiseks ning hõlbustada aluslepingu 
artikli 45 ning määruse (EL) nr 492/2011 
paremat ja ühetaolisemat kohaldamist.

(13) Seetõttu on asjakohane sätestada 
konkreetsed eeskirjad töötajate vaba 
liikumise sisuliste eeskirjade tõhusaks 
jõustamiseks sõltumata nende staatusest
ning hõlbustada aluslepingu artikli 45 ning 
määruse (EL) nr 492/2011 paremat ja 
ühetaolisemat kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Iga liikmesriik peab kindlaks 
määrama, millised ametikohad on 
reserveeritud liikmesriigi kodanikele. 

Or. nl

Muudatusettepanek 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Töötajatele, keda on diskrimineeritud 
kodakondsuse alusel või kes on kohanud 
põhjendamatuid takistusi vaba liikumise 
õiguse kasutamisel, peab olema tagatud 
õiguskaitse ning asjakohased ja tõhusad 
meetmed selle kasutamiseks. Kui 
liikmesriik näeb ette ainult 

(14) ELi töötajatele, keda on 
diskrimineeritud kodakondsuse alusel või 
kes on kohanud põhjendamatuid takistusi 
vaba liikumise õiguse kasutamisel, peab 
olema tagatud õiguskaitse ning 
asjakohased ja tõhusad meetmed selle 
kasutamiseks. Kui liikmesriik näeb ette 
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haldusmenetluse, siis peab ta tagama, et iga 
haldusotsuse saaks vaidlustada kohtus, 
põhiõiguste harta artikli 47 tähenduses.

ainult haldusmenetluse, siis peab ta 
tagama, et iga haldusotsuse saaks 
vaidlustada kohtus, põhiõiguste harta 
artikli 47 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Töötajatele, keda on diskrimineeritud 
kodakondsuse alusel või kes on kohanud 
põhjendamatuid takistusi vaba liikumise 
õiguse kasutamisel, peab olema tagatud 
õiguskaitse ning asjakohased ja tõhusad 
meetmed selle kasutamiseks. Kui 
liikmesriik näeb ette ainult 
haldusmenetluse, siis peab ta tagama, et iga 
haldusotsuse saaks vaidlustada kohtus, 
põhiõiguste harta artikli 47 tähenduses.

(14) Töötajatele, keda on diskrimineeritud 
kodakondsuse alusel või kes on kohanud 
põhjendamatuid takistusi vaba liikumise 
õiguse kasutamisel, peab olenemata nende 
staatusest – kuuludes näiteks artikli 45 
kohase vaba liikumise alla, olles saadetud 
ja rahastatud töötaja, lähetatud töötaja 
või tehes renditööd – olema tagatud 
õiguskaitse ning asjakohased ja tõhusad 
meetmed selle kasutamiseks. Kui 
liikmesriik näeb ette ainult 
haldusmenetluse, siis peab ta tagama, et iga 
haldusotsuse saaks vaidlustada kohtus, 
põhiõiguste harta artikli 47 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Töötajate õigused on suurema 
tõenäosusega kaitstud, kui nad on 
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organiseerunud huvide esindamise 
kaudu. Liikmesriigid peaksid hõlbustama 
ja toetama teistest liikmesriikidest pärit 
töötajate huvide esindamise 
organiseerimist, eriti haavatavate 
töötajate, näiteks hooajatöötajate, 
koduabiliste või seksitöötajate puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühingutele ja juriidilistele isikutele anda 
õigus, kui liikmesriik nii määrab, esineda 
ohvri nimel menetlustes, piiramata 
siseriiklikke kohtus esindamise ja 
kohtuliku kaitse menetlusnormide 
kohaldamist.

(15) Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühingutele ja juriidilistele isikutele, kes 
võivad esindada töötajate õiguslikke huve,
anda kooskõlas liikmesriigi õigusaktidega
õigus esineda ohvri nimel menetlustes, 
piiramata siseriiklikke kohtus esindamise 
ja kohtuliku kaitse menetlusnormide 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühingutele ja juriidilistele isikutele anda 
õigus, kui liikmesriik nii määrab, esineda 
ohvri nimel menetlustes, piiramata 
siseriiklikke kohtus esindamise ja 
kohtuliku kaitse menetlusnormide 
kohaldamist.

(15) Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ametiühingutele, ühingutele,
organisatsioonidele või teistele 
juriidilistele isikutele anda õigus, kui 
liikmesriik nii määrab, esineda ohvri nimel 
menetlustes, piiramata siseriiklikke kohtus 
esindamise ja kohtuliku kaitse 
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menetlusnormide kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühingutele ja juriidilistele isikutele anda 
õigus, kui liikmesriik nii määrab, esineda 
ohvri nimel menetlustes, piiramata 
siseriiklikke kohtus esindamise ja 
kohtuliku kaitse menetlusnormide 
kohaldamist.

(15) Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühingutele ja juriidilistele isikutele anda 
õigus, kui liikmesriik nii määrab ning 
järgides siseriiklikke tavasid, esineda ohvri 
nimel menetlustes, piiramata siseriiklikke 
kohtus esindamise ja kohtuliku kaitse 
menetlusnormide kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seoses artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 
lõikes 2 sätestatud tähtaegadega ning 
kooskõlas Euroopa Kohtu lahenditega 
peavad tähtajad olema sellised, et need ei 
muuda võimatuks või erakordselt 
keeruliseks ühenduse õigusaktidega antud 
vaba liikumise õiguse kasutamist.

(16) Seoses artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 
lõikes 2 sätestatud tähtaegadega ning 
kooskõlas Euroopa Kohtu lahenditega 
peavad tähtajad olema sellised, et need ei 
muuda võimatuks või erakordselt 
keeruliseks ühenduse õigusaktidega antud 
vaba liikumise õiguse kasutamist. Tõendite 
olemasolul tahtliku käitumise kohta ELi 
õigusest tulenevate õiguste kasutamise 
takistamisel tuleks kohaldada sobivaid 
karistusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kaitse kodakondsusel põhineva 
diskrimineerimise eest tugevneb iseenesest, 
kui liikmesriikides on organisatsioonid, 
mille pädevuses on edendada võrdset 
kohtlemist, analüüsida kodanike 
juhtumitega seotud probleeme, otsida 
võimalikke lahendusi ja pakkuda 
konkreetset abi ELi töötajatele, kes 
kasutavad oma vaba liikumise õigust.

(17) Kaitse kodakondsusel põhineva 
diskrimineerimise eest tugevneb iseenesest, 
kui liikmesriikides on sõltumatud ja 
tõhusad organisatsioonid, mille pädevuses 
on edendada võrdset kohtlemist, analüüsida 
kodanike juhtumitega seotud probleeme, 
otsida võimalikke lahendusi ja pakkuda 
konkreetset abi ELi töötajatele, kes 
kasutavad oma vaba liikumise õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Jääb iga liikmesriigi otsustada, kas
artiklis 5 osutatud ülesanded antakse juba 
olemasolevale asutusele, mis tegeleb 
diskrimineerimise põhjustega laiemalt. 
Juhul kui artiklis 5 sätestatud ülesanded 
suunatakse juba olemasolevale asutusele 
või organisatsioonile tema pädevust 
laiendades, peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

(18) Liikmesriikidel soovitatakse anda
käesoleva direktiivi artiklis 5 osutatud 
ülesanded juba olemasolevale direktiivi 
2000/43/EÜ artikli 13 kohaselt nimetatud
võrdõiguslikkuse asutusele või asutusele, 
mis tegeleb diskrimineerimise põhjustega 
laiemalt. Juhul kui artiklis 5 sätestatud 
ülesanded suunatakse juba olemasolevale 
asutusele või organisatsioonile tema 
pädevust laiendades, peab liikmesriik 
tagama olemasolevale asutusele piisavate 
lisavahendite eraldamise tagamaks 
asutuse kõigi funktsioonide tõhus ja 
piisav täitmine ning eelkõige
kindlustamaks, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.
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Or. en

Muudatusettepanek 70
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Komisjonil ja liikmesriikidel 
soovitatakse luua kontaktpunktid, millel 
oleks liikmesriikide kohta seoses töötajate 
vaba liikumise võimaldamisega selge ja 
üksikasjalik teave ja võrdlusandmed.

Or. ro

Muudatusettepanek 71
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Komisjoni ja liikmesriike 
julgustatakse looma Euroopa riiklike 
kontaktpunktide võrgustik, mille eesmärk 
on töötajate vaba liikumist edendades 
jagada parimaid tavasid ja parandada 
liikmesriikidevahelist koostööd. 
Liikmesriike julgustatakse koos 
naaberriikidega looma kahepoolne 
võrgustik, komisjon, organ või asutus, 
mille eesmärk on teavitada 
piirialatöötajaid ja lahendada nende 
probleeme. Vaba liikumise riiklikud 
kontaktpunktid ja kahepoolsed 
võrgustikud, komisjonid, organid või 
asutused teevad koostööd organite ja 
asutustega, kes vastutavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 
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(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) raames 
kooskõlastamise korra eest.

Or. nl

Muudatusettepanek 72
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriigid peaksid edendama 
toimivate ELi teabe- ja tugivahendite 
sünergiat, tagades, et olemasolevad või 
loodavad asutused tunnevad ja kasutavad 
toimivaid teabe- ja tugiteenuseid, nagu 
Teie Euroopa, SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

(19) Liikmesriigid peaksid edendama 
toimivate ELi teabe- ja tugivahendite 
sünergiat, tagades, et olemasolevad või 
loodavad asutused tunnevad ja kasutavad 
toimivaid teabe- ja tugiteenuseid, nagu 
Teie Euroopa, SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd. Liikmesriigid tagavad samuti, et 
olemasolevad või loodavad asutused 
tunnevad ja kasutavad toimivaid teabe- ja 
tugiteenuseid, mida pakuvad 
ametiühingud, ühingud, organisatsioonid 
või muud juriidilised isikud, ning teevad 
nendega koostööd. 

Or. en

Muudatusettepanek 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriigid peaksid edendama 
toimivate ELi teabe- ja tugivahendite 
sünergiat, tagades, et olemasolevad või 
loodavad asutused tunnevad ja kasutavad 
toimivaid teabe- ja tugiteenuseid, nagu 
Teie Euroopa, SOLVIT, EURES, Euroopa 

(19) Liikmesriigid peaksid edendama 
üksikute toimivate ELi nõustamis-, teabe-
ja tugivahendite sünergiat, tagades, et 
olemasolevad või loodavad asutused 
tunnevad ja kasutavad toimivaid teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu EURESi piiriülesed 
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ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

partnerlused piiriülestele töötajatele ja 
tööandjatele, Teie Euroopa, SOLVIT, 
EURES, Euroopa ettevõtlusvõrgustik ja 
ühtsed kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriigid peaksid edendama 
toimivate ELi teabe- ja tugivahendite 
sünergiat, tagades, et olemasolevad või 
loodavad asutused tunnevad ja kasutavad 
toimivaid teabe- ja tugiteenuseid, nagu 
Teie Euroopa, SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

(19) Liikmesriigid peaksid edendama 
toimivate ELi teabe- ja tugivahendite 
sünergiat, tagades, et olemasolevad või 
loodavad asutused tunnevad ja kasutavad 
toimivaid teabe- ja tugiteenuseid, nagu 
Teie Euroopa, SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd. Samuti tuleb piiriüleselt 
edendada kontakte, kooskõlastamist ja 
asjaomaste asutuste vahelist koostööd. 

Or. nl

Muudatusettepanek 75
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peavad edendama 
dialoogi vabaühendustega ja 
sotsiaalpartnerite vahel, et võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
erinevate vormide vastu.

(20) Liikmesriigid peavad edendama 
dialoogi sotsiaalpartnerite vahel ja 
vabaühendustega, et võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
kõigi vormide vastu.

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peavad edendama 
dialoogi vabaühendustega ja
sotsiaalpartnerite vahel, et võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
erinevate vormide vastu.

(20) Liikmesriigid peavad edendama 
dialoogi sotsiaalpartnerite ja 
vabaühendustega, et võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
erinevate vormide vastu.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peavad edendama 
dialoogi vabaühendustega ja 
sotsiaalpartnerite vahel, et võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
erinevate vormide vastu.

(20) Liikmesriigid peavad edendama 
dialoogi sotsiaalpartnerite ja 
vabaühendustega, et võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
erinevate vormide vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini 

välja jäetud
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kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele.

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele. Selline õigus peaks 
olema diskrimineerimiseta kasutatav 
alalistele, hooajalistele ja 
piirialatöötajatele ning neile, kes töötavad 
teenuste osutamise eesmärgil. Pakutav 
teave peaks hõlmama ka näiliseid 
füüsilisest isikust ettevõtjaid ja näiliseid 
lähetatud töötajaid, et aidata neil oma
õiguseid kasutada ja et kaitsta kõige 
haavatavamaid töötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 

(21) Liikmesriigid peaksid tegema kogu 
asjakohase teabe elamispindade, 
tervisekindlustuse, sotsiaalmaksu eeliste 
ja negatiivsete stiimulite kohta töötaja 
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huvitatud isikutele. partneri jaoks, maksude ning lapsehoiu ja 
pensioniõigustega seotud kasu kohta
kättesaadavaks ja asjaomastes keeltes 
kergesti leitavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et töötajate ja nende pereliikmete 
jaoks pakutakse taskukohaseid 
keelekursuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele.

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta ja kogu olulise teabe 
majutuse, ravikindlustuse, 
maksusoodustuste ja sotsiaaltoetuste 
kohta asjaomastes keeltes paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele.

Or. de

Muudatusettepanek 82
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe
töötingimuste kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele.

(21) Liikmesriigid tagavad, et teave
töötingimuste ja nende järgimise kohta on
paremini kättesaadav töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele. Liikmesriigid annavad 
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nõudmise korral sarnast teavet kõikidele 
oma kodanikele, kes soovivad kasutada 
õigust liikuda vabalt teise liikmesriiki.

Or. de

Muudatusettepanek 83
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele. 

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele ja 
piirialatöötajatele teistest liikmesriikidest, 
tööandjatele ja muudele huvitatud isikutele. 
Eelkõige tuleb töötajaid teavitada nende 
õigustest ja kohustustest seoses rände, 
sisserände ja piiriülese töötamisega.

Or. nl

Muudatusettepanek 84
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele.

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele, 
ametiühingutele ja muudele huvitatud 
isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Liikmesriigid peaksid nõudmise 
korral andma teavet ELi vaba liikumise 
õiguste kohta oma kodanikele, kes 
soovivad kasutada õigust liikuda vabalt 
teise liikmesriiki. Teabevoo ja -vahetuse 
sujuvuse hõlbustamisel innustatakse 
liikmesriike kasutama Euroopa riiklike 
kontaktpunktide võrgustikku.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid peaksid sätestama, 
kuidas tööandjad, töötajad ja muud isikud 
saavad lihtsasti kättesaadavat ja asjakohast 
teavet käesoleva direktiivi sätete ja 
määruse (EL) nr 492/2011 asjaomaste 
sätete kohta. See teave peab olema lihtsasti 
kättesaadav ka Teie Euroopa veebisaidi ja 
EURESi kaudu.

(22) Liikmesriigid peaksid sätestama, 
kuidas tööandjad, töötajad ja muud isikud 
saavad lihtsasti kättesaadavat ja asjakohast 
teavet käesoleva direktiivi sätete ja 
määruse (EL) nr 492/2011 asjaomaste 
sätete kohta, kaasa arvatud teave asutuste 
kohta, millele on antud artiklis 5 osutatud 
ülesanded. See teave peab olema lihtsasti 
kättesaadav ka Teie Euroopa veebisaidi ja 
EURESi kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid peaksid sätestama, 
kuidas tööandjad, töötajad ja muud isikud 
saavad lihtsasti kättesaadavat ja asjakohast 
teavet käesoleva direktiivi sätete ja 
määruse (EL) nr 492/2011 asjaomaste 
sätete kohta. See teave peab olema lihtsasti 
kättesaadav ka Teie Euroopa veebisaidi ja 
EURESi kaudu.

(22) Liikmesriigid peaksid sätestama, 
kuidas tööandjad, töötajad ja muud isikud 
saavad lihtsasti kättesaadavat ja asjakohast 
teavet käesoleva direktiivi sätete ja 
määruse (EL) nr 492/2011 asjaomaste 
sätete kohta, kaasa arvatud teave 
institutsioonide kohta, millele on antud 
artiklis 5 osutatud ülesanded. See teave 
peab olema lihtsasti kättesaadav ka Teie 
Euroopa veebisaidi ja EURESi kaudu.

Or. pl

Muudatusettepanek 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid peaksid sätestama, 
kuidas tööandjad, töötajad ja muud isikud 
saavad lihtsasti kättesaadavat ja asjakohast 
teavet käesoleva direktiivi sätete ja 
määruse (EL) nr 492/2011 asjaomaste 
sätete kohta. See teave peab olema lihtsasti 
kättesaadav ka Teie Euroopa veebisaidi ja 
EURESi kaudu.

(22) Liikmesriigid peaksid sätestama, 
kuidas tööandjad, töötajad ja muud isikud 
saavad lihtsasti kättesaadavat ja asjakohast 
teavet määruse (EL) nr 492/2011 sätete 
kohta, kaasa arvatud teave asutuste kohta, 
millele on antud artiklis 5 osutatud 
ülesanded. See teave peab olema lihtsasti 
kättesaadav ka Teie Euroopa veebisaidi ja 
EURESi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid peaksid sätestama, 
kuidas tööandjad, töötajad ja muud isikud
saavad lihtsasti kättesaadavat ja asjakohast
teavet käesoleva direktiivi sätete ja 
määruse (EL) nr 492/2011 asjaomaste
sätete kohta. See teave peab olema lihtsasti 
kättesaadav ka Teie Euroopa veebisaidi ja 
EURESi kaudu.

(22) Liikmesriigid peaksid sätestama, 
kuidas tööandjad, ametiühingud, töötajad 
ja muud huvitatud osapooled saavad 
lihtsasti kättesaadavat ja teavet käesoleva 
direktiivi sätete ja määruse (EL) nr 
492/2011 sätete kohta. See teave peab 
olema lihtsasti kättesaadav ka Teie 
Euroopa veebisaidi ja EURESi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
määruse (EL) nr 492/2011 ja käesoleva 
direktiivi kohaldamise eest vastutavad 
ametnikud oleksid kõigile liikmesriikidele 
ühistel alustel koolitatud.

Or. ro

Muudatusettepanek 91
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Soodsamate sätete 
kehtestamine või säilitamine peab olema 
siiski proportsionaalne liikmesriigi 
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usaldatud ELi võõrtöötajate kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimisega seotud 
ülesanded, et hõlmata võrdse kohtlemise 
õigus ilma diskrimineerimiseta 
kodakondsuse alusel kõigi liidu kodanike 
ja nende pereliikmete puhul, kes kasutavad 
oma õigust vabalt liikuda, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 21 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

tegeliku sotsiaal-majandusliku 
olukorraga. Seoses sellega peaks 
komisjon kehtestama kriteeriumid ja 
metoodika, mille alusel esitada 
arusaadavalt ja läbipaistvalt täielik 
selgitus, mis oleks põhjendatud veenvate 
argumentide ja andmetega, kaasa arvatud 
kõigi asjakohaste sotsiaal-majanduslike 
näitajatega, mis viisid järeldusele, et 
sellised sätted on vajalikud. Need 
kriteeriumid ja metoodika peaksid 
kehtima kõigi liikmesriikide suhtes.
Liikmesriikidel on ka võimalus suurendada 
nende organisatsioonide pädevust, kellele 
on usaldatud ELi võõrtöötajate 
kodakondsusel põhineva 
diskrimineerimisega seotud ülesanded, et 
hõlmata võrdse kohtlemise õigus ilma 
diskrimineerimiseta kodakondsuse alusel 
kõigi liidu kodanike ja nende pereliikmete 
puhul, kes kasutavad oma õigust vabalt 
liikuda, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
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soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi võõrtöötajate kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimisega seotud 
ülesanded, et hõlmata võrdse kohtlemise 
õigus ilma diskrimineerimiseta 
kodakondsuse alusel kõigi liidu kodanike 
ja nende pereliikmete puhul, kes kasutavad 
oma õigust vabalt liikuda, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 21 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

soodsamad sätted. Liikmesriikidel on 
võimalus ja neil soovitataksegi suurendada
käesoleva direktiivi isikulist 
reguleerimisala kõigile teises Euroopa 
Liidu liikmesriigis töötavatele isikutele ja 
nende perekondadele olenemata nende 
staatusest. Liikmesriikidel on ka võimalus 
suurendada nende organisatsioonide 
pädevust, kellele on usaldatud ELi 
võõrtöötajate kodakondsusel põhineva 
diskrimineerimisega seotud ülesanded, et 
hõlmata võrdse kohtlemise õigus ilma 
diskrimineerimiseta kodakondsuse alusel 
kõigi liidu kodanike ja nende pereliikmete 
puhul, kes kasutavad oma õigust vabalt 
liikuda, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi võõrtöötajate kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimisega seotud 
ülesanded, et hõlmata võrdse kohtlemise 
õigus ilma diskrimineerimiseta 

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi võõrtöötajate ja liikuvate 
töötajate kodakondsusel põhineva 
diskrimineerimisega seotud ülesanded, et 
hõlmata võrdse kohtlemise õigus ilma 
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kodakondsuse alusel kõigi liidu kodanike 
ja nende pereliikmete puhul, kes kasutavad 
oma õigust vabalt liikuda, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 21 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

diskrimineerimiseta kodakondsuse alusel 
kõigi liidu kodanike ja nende pereliikmete 
puhul, kes kasutavad oma õigust vabalt 
liikuda, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi võõrtöötajate kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimisega seotud 
ülesanded, et hõlmata võrdse kohtlemise 
õigus ilma diskrimineerimiseta 
kodakondsuse alusel kõigi liidu kodanike 
ja nende pereliikmete puhul, kes kasutavad 
oma õigust vabalt liikuda, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 21 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi teistes liikmesriikides 
töötavate töötajate kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimisega seotud 
ülesanded, et hõlmata võrdse kohtlemise 
õigus ilma diskrimineerimiseta 
kodakondsuse alusel kõigi liidu kodanike 
ja nende pereliikmete puhul, kes kasutavad 
oma õigust vabalt liikuda, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 21 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
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halvenemist. halvenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi võõrtöötajate kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimisega seotud 
ülesanded, et hõlmata võrdse kohtlemise 
õigus ilma diskrimineerimiseta 
kodakondsuse alusel kõigi liidu kodanike 
ja nende pereliikmete puhul, kes kasutavad 
oma õigust vabalt liikuda, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 21 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi liikuvate töötajate
(sealhulgas piirialatöötajate)
kodakondsusel põhineva 
diskrimineerimisega seotud ülesanded, et 
hõlmata võrdse kohtlemise õigus ilma 
diskrimineerimiseta kodakondsuse alusel 
kõigi liidu kodanike ja nende pereliikmete 
puhul, kes kasutavad oma õigust vabalt 
liikuda, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

Or. nl

Muudatusettepanek 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Liikmesriigid peaksid võtma vastu 
ka seadused, eeskirjad ja haldussätted, 
mida on vaja, et kõrvaldada igasugune 
diskrimineerimine ja/või kõik võrdset 
kohtlemist ja vaba liikumist takistavad 
tegurid, nagu on sätestatud artiklis 2.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui direktiivi rakendamisest on 
möödunud piisavalt aega, koostab 
komisjon aruande selle rakendamise kohta, 
hinnates eelkõige võimalust esitada mis 
tahes vajalik ettepanek, et tagada vaba 
liikumist käsitlevate ELi õigusaktide parem 
jõustamine. 

(26) Kui direktiivi rakendamisest on 
möödunud piisavalt aega, koostab 
komisjon aruande selle rakendamise kohta, 
hinnates eelkõige võimalust esitada mis 
tahes vajalik ettepanek, et tagada vaba 
liikumist käsitlevate ELi õigusaktide parem 
jõustamine. Kõnealusele hindamisele 
tuleks läheneda sootundlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigus kutsevabadusele ja õigus teha tööd 

(27) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
kogunemis- ja ühinemisvabadus 
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(artikkel 15), diskrimineerimiskeeld 
(artikkel 21 ja eriti selle lõige 2, mis 
käsitleb diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigus (artikkel 
28), head ja õiglased töötingimused 
(artikkel 31), liikumis- ja elukohavabadus 
(artikkel 45) ning õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47). 
Direktiivi tuleb rakendada kooskõlas nende 
õiguste ja põhimõtetega.

(artikkel 12), õigus kutsevabadusele ja 
õigus teha tööd (artikkel 15), 
diskrimineerimiskeeld (artikkel 21 ja eriti 
selle lõige 2, mis käsitleb diskrimineerimist 
kodakondsuse alusel), 
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse 
tegutsemise õigus (artikkel 28), kaitse 
põhjendamatu vallandamise korral 
(artikkel 30), head ja õiglased 
töötingimused (artikkel 31), õigus 
sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalabile 
(artikkel 34), liikumis- ja elukohavabadus 
(artikkel 45) ning õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47). 
Direktiivi tuleb rakendada kooskõlas nende 
õiguste ja põhimõtetega.

Or. de

Muudatusettepanek 99
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigus kutsevabadusele ja õigus teha tööd 
(artikkel 15), diskrimineerimiskeeld 
(artikkel 21 ja eriti selle lõige 2, mis 
käsitleb diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigus (artikkel 
28), head ja õiglased töötingimused 
(artikkel 31), liikumis- ja elukohavabadus 
(artikkel 45) ning õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47). 
Direktiivi tuleb rakendada kooskõlas nende 
õiguste ja põhimõtetega.

(27) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigus kutsevabadusele ja õigus teha tööd 
(artikkel 15), diskrimineerimiskeeld 
(artikkel 21 ja eriti selle lõige 1, mis 
käsitleb diskrimineerimist soo alusel, ja 
lõige 2, mis käsitleb diskrimineerimist 
kodakondsuse alusel), 
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse 
tegutsemise õigus (artikkel 28), head ja 
õiglased töötingimused (artikkel 31), 
liikumis- ja elukohavabadus (artikkel 45) 
ning õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele (artikkel 
47). Direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
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nende õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Direktiivi sätted peaksid võtma 
arvesse liikmesriikide erinevaid tööturu 
mudeleid, kaasa arvatud 
kollektiivlepingutega reguleeritavaid 
tööturu mudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga nähakse ette sätted, 
mis hõlbustavad nende õiguste ühetaolist 
kohaldamist ja tegelikku jõustamist, mis on 
kehtestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 45 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. 
aasta määruse (EL) nr 492/2011 artiklitega 
1–10 töötajate liikumisvabaduse kohta 
liidu piires.

Käesoleva direktiiviga nähakse ette sätted, 
mis hõlbustavad nende õiguste ühetaolist 
kohaldamist ja tegelikku jõustamist, mis on 
kehtestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 45 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. 
aasta määruse (EL) nr 492/2011 artiklitega 
1–10 töötajate, kaasa arvatud piiriüleste 
töötajate liikumisvabaduse kohta liidu 
piires kooskõlas liidu õigusaktidega, ilma 
elukohapõhise diskrimineerimiseta.

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga nähakse ette sätted, 
mis hõlbustavad nende õiguste ühetaolist 
kohaldamist ja tegelikku jõustamist, mis on 
kehtestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 45 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. 
aasta määruse (EL) nr 492/2011 artiklitega 
1–10 töötajate liikumisvabaduse kohta 
liidu piires.

Käesoleva direktiiviga nähakse ette sätted, 
mis hõlbustavad liidus liikuvate töötajate 
ja nende perekondade õiguste, kaasa 
arvatud nende õiguste ühetaolist 
kohaldamist ja tegelikku jõustamist, mis on 
kehtestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 45 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. 
aasta määruse (EL) nr 492/2011 artiklitega 
1–10 töötajate liikumisvabaduse kohta 
liidu piires.

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv loob vahendi, millega aidata töötajail jõustada ja kasutada oma õiguseid. 
Selle eesmärk peaks olema käsitleda seda kõigi töötajate puhul, kellel on selliseid probleeme, 
olenemata nende staatusest, seetõttu tuleb selle isikulist reguleerimisala laiendada. Et 
inimestel oleks võõr- või liikuva töötajana nende probleemide ja diskrimineerimisjuhtude 
puhuks kasutada käesoleva direktiivi tugivahendid.

Muudatusettepanek 103
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töölepingu ja töö tingimused, eelkõige 
seoses töötasu ja vallandamisega;

(b) töölepingu ja töö tingimused, eelkõige 
seoses mittediskrimineerimisega mis tahes 
alusel, töötasu ja vallandamisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töölepingu ja töö tingimused, eelkõige 
seoses töötasu ja vallandamisega;

(b) töölepingu ja töö tingimused, eelkõige 
seoses töötasu, vallandamise, 
töötervishoiu ja -ohutusega;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töölepingu ja töö tingimused, eelkõige 
seoses töötasu ja vallandamisega;

(b) töölepingu ja töö tingimused, eelkõige 
seoses töötasu, kollektiivlepingute ja 
vallandamisega;

Or. de

Muudatusettepanek 106
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) õigused tööl;

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) töötervishoid ja -ohutus;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juurdepääs sotsiaaltoetustele ja 
maksusoodustustele;

(c) juurdepääs sotsiaaltoetustele ja 
maksusoodustustele, kaasa arvatud 
sotsiaalkindlustusele;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) juurdepääs sotsiaalkindlustusele;

Or. de

Muudatusettepanek 110
Marije Cornelissen
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) juurdepääs sotsiaalkindlustusele, 
kaasa arvatud tervishoiule;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ametiühingute liikmesus; (d) ametiühingute ja teiste tööga seotud 
organite liikmesus;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ametiühingute liikmesus; (d) ametiühingute liikmesus ja samuti 
seosed kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivmeetmetega;

Or. de

Muudatusettepanek 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) juurdepääs koolitusele; (e) õigus koolitusele;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) juurdepääs koolitusele; (e) juurdepääs koolitusele ja täiendõppele;

Or. de

Muudatusettepanek 115
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) töötaja laste juurdepääs haridusele. (g) töötaja laste juurdepääs haridusele, 
kaasa arvatud haridusele ja lapsehoiule 
varases lapseeas.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) juurdepääs tööhõiveteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) integratsiooni ja liikuvuse 
edendamise teenused ja programmid;

Or. de

Muudatusettepanek 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) õigus sotsiaalkaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 



AM\1004217ET.doc 51/88 PE519.521v02-00

ET

liidu kodanike suhtes, kes liiguvad töö 
eesmärgil teise liikmesriiki või elavad 
seal, ning nende pereliikmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Käesolev direktiiv hõlmab töötajaid, kes 
kasutavad töötajate vaba liikumise õigust, 
sealhulgas alalisi, hooajalisi ja 
piirialatöötajaid, ning neid, kes töötavad 
teenuste osutamise eesmärgil. Samuti on 
direktiiviga hõlmatud näilised füüsilisest 
isikust ettevõtjad ja näilised lähetatud 
töötajad.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
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tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud. 
Peab vältimatult vajalikuks mõistetavate 
ja arusaadavate palgatõendite 
kättesaadavaks tegemist ja töötajatele 
tööaja arvestuslehtede väljastamist.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse vaba liikumisega seotud 
kohustusi, sealhulgas aluslepingu 
artiklitest 45 ja 49 ning määruse (EL) nr 
492/2011 artiklitest 1–10 tulenevaid 
kohustusi, on võimalik kasutada kõigil 
töötajatel ja nende pereliikmetel, 
olenemata staatusest, kelle suhtes on 
kohaldatud või kohaldatakse 
diskrimineerimist või põhjendamatuid 
piiranguid nende vaba liikumise õigusele 
või kes tunnevad, et neid on võrdse 
kohtlemise põhimõtte kohaldamata jätmise 
tõttu õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on nende seaduslikku 
olukorda arvesse võttes kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid, 
sealhulgas topeltmaksustamist, nende 
vaba liikumise õigusele või kes tunnevad, 
et neid on võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamata jätmise tõttu õigusvastaselt 
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töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

koheldud, isegi kui see töösuhe, millega 
väidetav diskrimineerimine kaasnes, on 
lõppenud.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel, kaasa arvatud piiriülestel 
töötajatel ja nende pereliikmetel, kelle 
suhtes on kohaldatud või kohaldatakse 
põhjendamatuid piiranguid nende vaba 
liikumise õigusele või kes tunnevad, et 
neid on võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamata jätmise tõttu õigusvastaselt 
koheldud, isegi kui see töösuhe, millega 
väidetav diskrimineerimine kaasnes, on 
lõppenud. Liikmesriigid tagavad, et 
tööandjad ei takista töötajatel kohtu- või 
haldusmenetluste raames oma õiguste 
teostamist.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel, kaasa arvatud 
piirialatöötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid loovad teabesüsteemid 
või kohandavad olemasolevad süsteemid 
tagamaks, et töötajad ja nende 
perekonnad on olenemata oma 
keeleoskusest teadlikud enda õigustest, 
tugistruktuuride olemasolust, nende 
mehhanismidest ja menetlustest.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid tagavad, et töötajad, kes 
algatavad kohtu- või haldusmenetluse, ei 
saa selle toimingu tagajärjel oma 
tööandja ebasoodsa kohtlemise osaliseks.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
siseriiklike õigusaktide ja tavadega 
vajalike mehhanismide olemasolu 
kindlustamaks, et töötajatel on võimalik 
nõuda ja saada kätte neile võlgnetavaid
makse ja/või et kolmandad isikud saavad 
sel eesmärgil nende nimel tegutseda.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid tagavad tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 
olemasolu vaba liikumise õiguse ja võrdse 
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kohtlemise põhimõtte põhjendamatute 
piirangute eest.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt 
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist.

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt 
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist. Vastasel juhul tuleks 
kohaldada asjakohaseid karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist.

2. Nende õiguste jõustamise tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või oluliselt
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist.

Or. de
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Muudatusettepanek 133
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt 
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist.

2. Nende õiguste jõustamise tähtajad 
peavad võimaldama õiguste teostamist 
sobiva ajavahemiku jooksul. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt 
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist.

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või oluliselt
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt 
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist.

2. Artikli 3 sätted ei piira siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist, mis on seotud 
nende õiguste jõustamise tähtaegadega. 
Need tähtajad peavad olema sellised, et 
need ei muuda peaaegu võimatuks või
erakordselt keeruliseks liidu õigusaktidega 
antud õiguste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu õigusaktides ettenähtud õiguste 
teostamise hõlbustamiseks on töötajal 
õigus saada tööandjalt mõistetavad ja 
arusaadavad palgatõendid. Liikmesriigid 
kehtestavad mõistetavate ja arusaadavate 
palgatõendite jaoks ühtsed nõuded.

Or. de

Muudatusettepanek 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liidu õigusaktides ettenähtud õiguste 
teostamise hõlbustamiseks on töötajal 
õigus saada tööaja arvestuslehed. 
Tööandja ja töötaja vahelise 
kohtumenetluse korral lasub tööaja 
arvestuslehtedega seotud 
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tõendamiskohustus tööandjal.

Or. de

Muudatusettepanek 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liidu õigusaktides ettenähtud õiguste 
teostamise hõlbustamiseks kehtestavad 
liikmesriigid eeskirjad, millega antakse 
töötajale õigus saada hüvitist kulude eest, 
mis on seotud nõuete esitamiseks vajaliku 
teabe hankimisega, eelkõige nõustamis-, 
reisi- ja tõlgikulude eest.

Or. de

Muudatusettepanek 139
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühingute, organisatsioonide või muude 
juriidiliste isikute tegevus

Ametiühingute, ühingute, 
organisatsioonide või muude juriidiliste 
isikute tegevus

Or. en

Muudatusettepanek 140
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel on kooskõlas siseriiklikus 
õiguses sätestatud kriteeriumidega 
õigustatud huvi käesoleva direktiivi sätete 
järgimise tagamiseks, võivad töötajat või 
tema pereliiget nende nõusoleku korral 
esindada või toetada kõigis haldus- ja 
õigusmenetlustes, mis on ette nähtud 
aluslepingu artikliga 45 ja määruse (EL) nr 
492/2011 artiklitega 1–10 antud õiguste 
jõustamiseks.

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
ametiühingud, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad vajaduse korral töötajat või tema 
pereliiget nende nõusoleku korral esindada 
või toetada kõigis haldus- ja 
õigusmenetlustes, mis on ette nähtud 
aluslepingu artikliga 45 ja määruse (EL) nr 
492/2011 artiklitega 1–10 antud õiguste 
jõustamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 141
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel on kooskõlas siseriiklikus 
õiguses sätestatud kriteeriumidega 
õigustatud huvi käesoleva direktiivi sätete 
järgimise tagamiseks, võivad töötajat või 
tema pereliiget nende nõusoleku korral
esindada või toetada kõigis haldus- ja 
õigusmenetlustes, mis on ette nähtud 
aluslepingu artikliga 45 ja määruse (EL) nr 
492/2011 artiklitega 1–10 antud õiguste 
jõustamiseks.

1. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud,
ühingud, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses, kollektiivlepingutes 
või siseriiklikes tavades sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad kollektiivset huvi või töötajat või 
tema pereliiget esindada või toetada kõigis 
haldus- ja õigusmenetlustes, mis on ette 
nähtud aluslepingu artikliga 45 ja määruse 
(EL) nr 492/2011 artiklitega 1–10 antud 
õiguste jõustamiseks.

Or. en

Selgitus

Ametiühingutel, ühingutel, organisatsioonidel ja muudel juriidilistel isikutel peaks olema 
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õigus esindada või toetada töötajat kohtu- või haldusmenetlustes olenemata töötaja 
heakskiidust. Kollektiivlepingud – mis mõnes liikmesriigis tööturgu reguleerivad – räägitakse 
läbi ja allkirjastatakse tööturu osapoolte vahel, kes on lepinguosalised ning kellel peaks seega 
olema õigus kaitsta oma huve olenemata töötaja heakskiidust.

Muudatusettepanek 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel on kooskõlas siseriiklikus 
õiguses sätestatud kriteeriumidega 
õigustatud huvi käesoleva direktiivi sätete 
järgimise tagamiseks, võivad töötajat või 
tema pereliiget nende nõusoleku korral
esindada või toetada kõigis haldus- ja 
õigusmenetlustes, mis on ette nähtud 
aluslepingu artikliga 45 ja määruse (EL) nr 
492/2011 artiklitega 1–10 antud õiguste 
jõustamiseks.

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel on kooskõlas siseriiklikus 
õiguses sätestatud kriteeriumidega 
õigustatud huvi käesoleva direktiivi sätete 
järgimise tagamiseks, võivad töötajat või 
tema pereliiget, välja arvatud vastavate 
isikute vastuseisu korral, esindada või 
toetada kõigis haldus- ja õigusmenetlustes, 
mis on ette nähtud aluslepingu artikliga 45 
ja määruse (EL) nr 492/2011 artiklitega 1–
10 antud õiguste jõustamiseks.

Or. en

Selgitus

Kollektiivsed hagid on tõsiselt piiratud, kui teatud tingimustel ei ole võimalik tuvastada 
üksikuid töötajaid, kes on naasnud koju. Nõusolekuga seotud sätet tuleks seetõttu piirata.

Muudatusettepanek 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel on kooskõlas siseriiklikus 

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingutel, 
organisatsioonidel või muudel juriidilistel 
isikutel, kellel on kooskõlas siseriiklikus 
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õiguses sätestatud kriteeriumidega 
õigustatud huvi käesoleva direktiivi sätete 
järgimise tagamiseks, võivad töötajat või 
tema pereliiget nende nõusoleku korral 
esindada või toetada kõigis haldus- ja 
õigusmenetlustes, mis on ette nähtud 
aluslepingu artikliga 45 ja määruse (EL) nr 
492/2011 artiklitega 1–10 antud õiguste 
jõustamiseks.

õiguses või tavades sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, on 
õigus töötajat või tema pereliiget nende 
nõusoleku korral esindada või toetada 
kõigis haldus- ja õigusmenetlustes, mis on 
ette nähtud ELi toimimise lepingu artikliga 
45 ja määruse (EL) nr 492/2011 artiklitega 
1–10 antud õiguste jõustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et ühingutel ja 
organisatsioonidel on kollektiivhagide 
ettevalmistamisel ja hilisemas töös 
nendega piiramatu juurdepääs 
asjaomastele töötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt 
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 

2. Artikli 4 sätted ei piira siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist, mis on seotud 
nende õiguste jõustamise tähtaegadega. 
Need tähtajad peavad olema sellised, et 
need ei muuda peaaegu võimatuks või 
erakordselt keeruliseks liidu õigusaktidega 
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õiguste kasutamist. antud õiguste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt. 
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt. 
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata. Liikmesriigid 
tagavad, et asutus on kohustatud järgima 
üksnes töötajate huve ja et puudub huvide 
konflikt majanduslike või muude 
eesmärkidega.

Or. de

Muudatusettepanek 147
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt. 
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Liikmesriigid tagavad, et 
need asutused lähenevad kõigile protsessi 
etappidele sootundlikult. Liikmesriigid 
tagavad, et kõigil töötajatel, olenemata 
nende staatusest enne liikuvust, selle ajal 
või pärast seda, on nendele asutustele 
mittediskrimineeriv juurdepääs. Need 
asutused võivad moodustada osa 
liikmesriigi tasandil sarnase eesmärgiga 
asutusest, mis käsitleb diskrimineerimise 
põhjuseid laiemalt. Sellisel juhul peab 
liikmesriik tagama uuele või olemasolevale 
asutusele piisavate vahendite eraldamise, et 
täita täiendavaid ülesandeid ning tagada, et 
asutuse senised ülesanded ei kannata.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise huvides: kui selliseid struktuure luuakse, peaksid need olema avatud kõigile 
asjaomastele töötajatele, olenemata sellest, kas nad töötavad mõne üleminekukorralduse 
raames, on renditöötajad, lähetatud töötajad või saadetud ja rahastatud töötajad – kui nad on 
liikuvad, peab neil olema juurdepääs.

Muudatusettepanek 148
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad 
organisatsiooni, asutuse või asutused, kes 
tegelevad kõigi töötajate või nende 

1. Liikmesriigid nimetavad ühe või mitu 
asutust, kes tegelevad kõigi töötajate või 
nende pereliikmete võrdse kohtlemise ja 
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pereliikmete võrdse kohtlemise ja 
kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt. 
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt. 
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

Or. fr

Muudatusettepanek 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt. 
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
olemasolevast sarnase eesmärgiga 
asutusest või organist, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt. 
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada asutuse kõigi 
funktsioonide tõhus ja nõuetekohane 
täitmine ja eriti, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

Or. en



AM\1004217ET.doc 67/88 PE519.521v02-00

ET

Muudatusettepanek 150
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt. 
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
olemasolevatest sarnase eesmärgiga 
asutusest, mis käsitleb diskrimineerimise 
põhjuseid laiemalt. Sellisel juhul peab 
liikmesriik tagama olemasolevale asutusele 
piisavate vahendite eraldamise, et täita 
täiendavaid ülesandeid ning tagada, et 
asutuse senised ülesanded ei kannata. 
Vastavalt siseriiklikule õigusele peaksid 
liikmesriigid tegema ebasoodsatesse 
tingimustesse sattunute toetamise 
ülesandeks vabaühendustele.

Or. de

Muudatusettepanek 151
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et nende asutuste 
pädevus hõlmab:

2. Liikmesriigid tagavad, et nende asutuste 
pädevus ei piira juba sotsiaalpartnerite 
poolt täidetavaid riiklikke ülesandeid, 
tavasid või pädevusi:

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osutada sõltumatut õigusabi ja/või 
muud abi töötajatele või nende 
pereliikmetele nende kaebuste 
lahendamisel, piiramata seejuures töötajate 
või nende pereliikmete ja artiklis 4 
osutatud ühingute, organisatsioonide või 
muude juriidiliste isikute õigusi;

(a) osutada sõltumatut õigusabi ja/või 
muud abi töötajatele või nende 
pereliikmetele nende kaebuste 
lahendamisel kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja tavadega, piiramata 
seejuures töötajate või nende pereliikmete 
ja artiklis 4 osutatud ühingute, 
organisatsioonide või muude juriidiliste 
isikute õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldada sõltumatuid uuringuid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
kohta;

(b) korraldada sõltumatuid uuringuid ja 
sõltumatuid analüüse kodakondsusel või 
piirialatöötajate puhul elukohal põhineva 
(mitte)diskrimineerimise kohta. Samuti 
peab iga liikmesriik kindlaks määrama, 
millised ametikohad on reserveeritud 
liikmesriigi kodanikele;

Or. nl

Muudatusettepanek 154
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldada sõltumatuid uuringuid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
kohta;

(b) korraldada sõltumatuid uuringuid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
ning sellise diskrimineerimise kohta koos
mis tahes muul alusel 
diskrimineerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaldada sõltumatuid aruandeid ja teha 
soovitusi kõigil sellise diskrimineerimisega 
seotud teemadel;

(c) avaldada sõltumatuid aruandeid ja teha 
soovitusi kõigil sellise diskrimineerimisega 
ning teiste otseselt või kaudselt seotud 
diskrimineerimise vormidega (näiteks 
soolise diskrimineerimisega) seotud 
teemadel;

Or. en

Selgitus

Naised kogevad väljaspool koduliikmesriiki töötades sageli kahekordset diskrimineerimist. 
Piiriülesed küsimused mõjutavad sageli õigusi sünnituspuhkusele ning haiguspuhkusele ja 
perekondlikel põhjustel puhkusele. Seda tuleks arvesse võtta.

Muudatusettepanek 156
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teavitada noori koolilõpetajaid ja 
viimast aastat õppivaid üliõpilasi oma 
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õigustest välismaal töötades.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osutada sõltumatut õigusabi ja/või 
muud abi töötajatele või nende 
pereliikmetele nende kaebuste 
lahendamisel, piiramata seejuures töötajate 
või nende pereliikmete ja artiklis 4 
osutatud ühingute, organisatsioonide või 
muude juriidiliste isikute õigusi;

(a) osutada sõltumatut õigusabi ja/või 
muud abi töötajatele või nende 
pereliikmetele nende kaebuste
lahendamisel, mis hõlmab kogu 
siseriiklikku tööõigust, piiramata seejuures 
töötajate või nende pereliikmete ja artiklis 
4 osutatud ühingute, organisatsioonide või 
muude juriidiliste isikute õigusi;

Or. de

Muudatusettepanek 158
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et olemasolevad 
või loodavad asutused tunnevad ja
kasutavad toimivaid ELi tasandi teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu Teie Euroopa, 
SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

3. Liikmesriigid peaksid soodustama, et 
olemasolevad või loodavad asutused 
kasutaksid toimivaid ELi tasandi teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu Teie Euroopa, 
SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid, ning teeksid nendega 
koostööd.

Or. en
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Muudatusettepanek 159
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et olemasolevad 
või loodavad asutused tunnevad ja 
kasutavad toimivaid ELi tasandi teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu Teie Euroopa, 
SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

3. Liikmesriigid tagavad, et olemasolevad 
või loodavad asutused tunnevad ja 
kasutavad toimivaid ELi tasandi teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu Teie Euroopa, 
SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid, ning teevad nendega 
koostööd. Liikmesriigid tagavad samuti, et 
olemasolevad või loodavad asutused 
tunnevad ja kasutavad toimivaid teabe- ja 
tugiteenuseid, mida pakuvad 
ametiühingud, ühingud, organisatsioonid 
või muud juriidilised isikud, ning teevad 
nendega koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et olemasolevad 
või loodavad asutused tunnevad ja 
kasutavad toimivaid ELi tasandi teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu Teie Euroopa, 
SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

3. Liikmesriigid tagavad, et olemasolevad 
või loodavad asutused, kaasa arvatud 
ametiühingute ja vabaühenduste 
asutused, tunnevad ja kasutavad toimivaid 
ELi tasandi teabe- ja tugiteenuseid, nagu 
Teie Euroopa, SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid, ning teevad nendega 
koostööd.

Or. de
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Muudatusettepanek 161
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et olemasolevad 
või loodavad asutused tunnevad ja 
kasutavad toimivaid ELi tasandi teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu Teie Euroopa, 
SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

3. Liikmesriigid tagavad, et olemasolevad 
või loodavad asutused tunnevad ja 
kasutavad toimivaid ELi tasandi teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu Teie Euroopa, 
SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid, ning teevad nendega 
koostööd. Liikmesriigid tagavad koostöö 
olemasolevate abiteenustega, mida 
pakuvad sotsiaalpartnerid, 
vabaühendused või muud huvitatud 
juriidilised isikud. Liikmesriigid tagavad, 
et sellesse koostöösse ja protsessi oleksid 
kaasatud tööinspektsioonid ning et 
tööinspektsioonide vaheline tavade ja 
teabevahetus on selle lahutamatu osa.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et olemasolevad 
või loodavad asutused tunnevad ja 
kasutavad toimivaid ELi tasandi teabe- ja 
tugiteenuseid, nagu Teie Euroopa, 
SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja ühtsed 
kontaktpunktid ning teevad nendega 
koostööd.

3. Liikmesriigid tagavad, et need asutused 
tunnevad ja kasutavad riikide tasandil 
kontaktpunktide kaudu ja ELi tasandil
toimivaid teabe- ja tugiteenuseid, nagu 
Teie Euroopa, SOLVIT, EURES, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik, ühtsed kontaktpunktid 
ja riiklike kontaktpunktide Euroopa 
võrgustik, ning teevad nendega koostööd.
Liikmesriigid tagavad ka koostöö 
olemasolevate abiteenustega, mida 
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pakuvad sotsiaalpartnerid ja 
vabaühendused.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peaksid tagama, et kui 
artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesanded 
määratakse rohkem kui ühele asutusele, 
oleksid vastutused nende vahel piisavalt 
piiritletud.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ülesannete täitmise vastutus lasub rohkem 
kui ühel organil, tagavad liikmesriigid 
nende organite kooskõlastamise ja 
omavahelise koostöö selleks, et vältida 
volituse kattumist või lünkasid volituste 
täitmises. 

Or. nl

Muudatusettepanek 165
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Dialoog Huvide esindamine ja dialoog

Or. en

Muudatusettepanek 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid toetavad dialoogi asjaomaste 
vabaühenduste ja sotsiaalpartneritega, 
kellel on kooskõlas riigisisese õiguse või 
tavaga õigustatud huvi aidata võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
vastu, et toetada võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgmist.

Liikmesriigid kehtestavad dialoogi 
asjaomaste vabaühenduste ja 
sotsiaalpartneritega, kellel on kooskõlas 
riigisisese õiguse või tavaga õigustatud 
huvi aidata võidelda kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimise vastu, et 
toetada võrdse kohtlemise põhimõtte 
järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid toetavad dialoogi asjaomaste
vabaühenduste ja sotsiaalpartneritega, 
kellel on kooskõlas riigisisese õiguse või 
tavaga õigustatud huvi aidata võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
vastu, et toetada võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgmist.

Liikmesriigid soodustavad ja toetavad
dialoogi seotud vabaühenduste, 
esindusorganisatsioonide ja 
sotsiaalpartneritega, kellel on kooskõlas 
riigisisese õiguse või tavaga õigustatud 
huvi aidata võidelda kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimise vastu ning
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võrdse kohtlemise põhimõtte poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid toetavad dialoogi asjaomaste 
vabaühenduste ja sotsiaalpartneritega, 
kellel on kooskõlas riigisisese õiguse või 
tavaga õigustatud huvi aidata võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
vastu, et toetada võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgmist.

Liikmesriigid toetavad dialoogi 
sotsiaalpartnerite ja asjaomaste 
vabaühendustega, kellel on kooskõlas 
riigisisese õiguse või tavaga õigustatud 
huvi aidata võidelda kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimise vastu, et 
toetada võrdse kohtlemise põhimõtte 
järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid toetavad dialoogi asjaomaste 
vabaühenduste ja sotsiaalpartneritega, 
kellel on kooskõlas riigisisese õiguse või 
tavaga õigustatud huvi aidata võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
vastu, et toetada võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgmist.

Liikmesriigid toetavad dialoogi 
sotsiaalpartnerite ja asjaomaste 
vabaühendustega, kellel on kooskõlas 
riigisisese õiguse või tavaga õigustatud 
huvi aidata võidelda kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimise vastu, et 
toetada võrdse kohtlemise põhimõtte 
järgimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 170
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid tagama, et võrdset 
kohtlemist toetav asutus edendaks 
aktiivselt huvide esindamist ning tagaks, 
et vaba liikumise õigust kasutavad 
töötajad ja nende perekonnad oleksid oma 
õigustest teadlikud ja saaksid neid 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid hõlbustama ja 
toetama teistest liikmesriikidest pärit 
töötajate organiseerumist, eriti 
haavatavate ja väljaspool ametlikke 
struktuure töötavate töötajate, näiteks 
hooajatöötajate, hooldustöötajate ja 
koduabiliste või seksitöötajate puhul. 
Samuti annavad liikmesriigid sellistele 
töötajatele teavet ametiühinguga liitumise 
võimaluste kohta ning võimaldavad 
tunnustada ametiühingusse kuulumist 
teises liikmesriigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 172
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Üldine režiim liikuvate töötajate jaoks

1. Et kasutada tööturgu täielikult ära ning 
lihtsustada ELi kodanike ja elanike 
liikuvust, kaalub komisjon valikulise, 
vabatahtliku, individuaalse ja üldise 
29. režiimi loomist, mis täiendab riiklikke 
sotsiaalkindlustussüsteeme.
2. Komisjon kehtestab kõnealuse 
29. režiimi miinimumnõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud sätted ja juba 
kehtivad asjakohased sätted määruse (EÜ) 
nr 492/2011 artiklites 1–10 tehakse 
liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil teatavaks.

1. Liikmesriigid peavad tulevikus tagama, 
et käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
sätted ja juba kehtivad asjakohased sätted 
määruse (EÜ) nr 492/2011 artiklites 1–10 
tehakse liikmesriikide territooriumil 
asjaomastele isikutele isiklikult teatavaks. 
Seda tuleb teha EURESi võrgustiku 
kaudu, kaasates sotsiaalpartnereid ning 
levitades asjaomast teavet võimalikult 
jätkusuutlikult, avalikult ja laialdaselt. 
Teave peab olema sisult, vormilt ja 
levitamismeetoditelt sihtrühmade järgi 
kohandatud ja seega arusaadav, kergesti 
kättesaadav ja põhjalik.
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Or. de

Muudatusettepanek 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud sätted ja juba 
kehtivad asjakohased sätted määruse (EÜ) 
nr 492/2011 artiklites 1–10 tehakse 
liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil teatavaks.

1. Liikmesriigid tagavad, et mitte ainult
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
sätted ja juba kehtivad asjakohased sätted 
määruse (EÜ) nr 492/2011 artiklites 1–10, 
vaid ka paljud muud mitmesugused 
sotsiaalkindlustusega seotud eeskirjad, 
sealhulgas peretoetuste, tööõiguste, 
töötingimuste, maksude, perekondade 
tunnustamise ja keeleõppe kohta, mis on 
töötajatele ja nende perekondadele 
olulised, tehakse liikmesriikide 
territooriumil asjaomastele isikutele 
olenemata üksikisikute staatusest sobival 
viisil teatavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. Liikmesriigid tagavad 
vastava teabe võimalikult jätkusuutliku, 
avaliku ja laialdase levitamise. Teave 
peab olema sisult, vormilt ja 
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levitamismeetoditelt sihtrühmade järgi ja 
asjaomastele töötajatele sobivalt 
kohandatud. See teave peab olema lihtsasti 
kättesaadav ka Teie Euroopa veebisaidi ja 
EURESi kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

2. Liikmesriigid pakuvad tööotsijatele, 
liikuvatele töötajatele ja tööandjatele
selget, kergesti kättesaadavat, igakülgset ja 
ajakohast teavet õiguste kohta, mis on 
antud töötajate vaba liikumist käsitlevate 
ELi õigusaktidega, et edendada töötajate 
vabatahtlikku geograafilist liikuvust 
õiglastel alustel ning aidata kaasa 
kvaliteetse tööhõive kõrge taseme 
tagamisele. See teave tuleb anda 
individuaalse nõustamise teel ja see peab 
olema lihtsasti kättesaadav ka Teie 
Euroopa veebisaidi ja EURESi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 

2. Liikmesriigid pakuvad mitmes keeles 
selget, kergesti kättesaadavat, igakülgset ja 
ajakohast teavet õiguste kohta, mis on 
antud töötajate vaba liikumist käsitlevate 
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õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

ELi õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu. See peab 
kehtima nii päritoluliikmesriigi kui ka 
selle liikmesriigi kohta, kus töötaja töötab.

Or. de

Muudatusettepanek 178
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud
töötajate vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

2. Liikmesriigid pakuvad 
kasutajasõbralikul ja lihtsal viisil ka 
puudega inimeste jaoks kättesaadavates 
vormides selget, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste, õiguskaitsekorra ja 
kontaktpunktide kohta, mis on ette nähtud
töötajate vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
kättesaadav ühtsel ametlikul riiklikul 
veebilehel ja ka teistes sobivates vormides, 
näiteks brošüüride kujul, ning olema ka
lihtsasti kättesaadav Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 

2. Liikmesriigid pakuvad riiklike 
kontaktpunktide kaudu selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset, ajakohast ja 
mitmes keeles kättesaadavat teavet õiguste 
kohta, mis on antud töötajate vaba 
liikumist käsitlevate ELi õigusaktidega, 
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veebisaidi ja EURESi kaudu. ning teavet kättesaadavate õiguslike 
vahendite kohta oma õiguste kaitsmiseks 
ja jõustamiseks. Liikmesriike 
julgustatakse samuti looma mitmekeelseid 
veebilehti, mis sisaldaksid teavet töötajate 
vaba liikumise kohta. Kättesaadavate 
keelte valikul peaksid liikmesriigid 
eelkõige arvestama kõige arvukamate 
rahvusrühmadega, kes kõnealuses 
liikmesriigis töötajate vaba liikumise 
raames töötavad. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

Or. pl

Muudatusettepanek 180
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

2. Riiklike kontaktpunktide kaudu
pakuvad liikmesriigid selget, kergesti 
kättesaadavat, ammendavat, ajakohast ja 
mitmekeelset teavet õiguste kohta, mis on 
antud töötajate vaba liikumist käsitlevate 
ELi õigusaktidega, kuid ka olemasolevate 
õiguskaitsevahendite ja hüvitiste kohta. 
Liikmesriike kutsutakse üles looma 
veebileht, kus oleks mitmes keeles kirjas 
teave töötajate vaba liikumise kohta. 
Teave sellel veebilehel peab olema seotud 
teabega sotsiaalsüsteemide 
kooskõlastamise kohta. See teave peab 
olema lihtsasti kättesaadav ka Teie 
Euroopa veebisaidi ja EURESi kaudu. 
Samuti tuleb piiriüleselt edendada 
kontakte, kooskõlastamist ja asjaomaste 
kontaktpunktide või organite vahelist 
koostööd.

Or. nl

Muudatusettepanek 181
Phil Bennion
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste ning nende õiguste kaitse ja 
hüvitamise võimaluste kohta, mis on antud 
töötajate vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

2. Liikmesriigid pakuvad kõigis Euroopa 
Liidu ametlikes keeltes selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

Or. ro

Muudatusettepanek 183
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid annavad vaba liikumise 
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õigust kasutavate töötajate ja nende 
perekondade jaoks olulistest täiendavatest 
siseriiklikest sätetest asjaomastele 
isikutele teada.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid annavad nõudmise 
korral selget, kergesti kättesaadavat, 
igakülgset ja ajakohast teavet ELi 
töötajate vaba liikumise õiguste kohta 
oma kodanikele, kes soovivad kasutada 
õigust liikuda vabalt teise liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a peatükk Nõuete täitmise järelevalve

Or. en

Muudatusettepanek 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a Karistused
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi ja määruse 492/2011 
kohaselt vastu võetud siseriiklike sätete 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et neid 
rakendatakse ja järgitakse. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt [… ülevõtmise 
kuupäev]. Nad teatavad viivitamata nende 
hilisematest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b Tööinspektsioonid
Liikmesriigid tagavad, et kehtestatakse 
asjakohased kontrollid ja 
järelevalvemehhanismid ning et nende 
territooriumil tehakse tõhusaid ja 
piisavaid kontrolle, et kontrollida ja 
teostada järelevalvet määruses 492/2011 
kehtestatud sätete järgimise üle ning 
tagada selle nõuetekohane kohaldamine 
ja jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Marije Cornelissen
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada õigusnorme, mis kaitsevad võrdse 
kohtlemise põhimõtet enam kui käesoleva 
direktiivi sätted.

1. Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada õigusnorme, mis kaitsevad võrdse 
kohtlemise põhimõtet enam kui käesoleva 
direktiivi sätted. Liikmesriike kutsutakse 
üles laiendama menetlusõiguste 
kohaldamist kõigile asjaomastele 
töötajatele ja nende perekondadele, 
olenemata sellest, kas see hõlmab 
artikli 45 kohast vaba liikumist või muid 
tööjõu rände liike.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
artiklis 5 osutatud organisatsioonide ja 
asutuste pädevus, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega, hõlmab ka 
võrdse kohtlemise õigust ilma 
diskrimineerimiseta kodakondsuse alusel 
kõigi ELi kodanike ja nende pereliikmete 
puhul, kes kasutavad oma õigust vabalt 
liikuda, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil.

2. Liikmesriigid sätestavad, et artiklis 5 
osutatud organisatsioonide ja asutuste 
pädevus, kes tegelevad kõigi töötajate või 
nende pereliikmete võrdse kohtlemise ja 
kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega, hõlmab ka 
võrdse kohtlemise õigust ilma 
diskrimineerimiseta kodakondsuse alusel 
kõigi ELi kodanike ja nende pereliikmete 
puhul, kes kasutavad oma õigust vabalt 
liikuda, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil.
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Or. en

Muudatusettepanek 190
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
artiklis 5 osutatud organisatsioonide ja 
asutuste pädevus, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega, hõlmab ka 
võrdse kohtlemise õigust ilma 
diskrimineerimiseta kodakondsuse alusel 
kõigi ELi kodanike ja nende pereliikmete 
puhul, kes kasutavad oma õigust vabalt 
liikuda, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil.

2. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
artiklis 5 osutatud organisatsioonide ja 
asutuste pädevus, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega, hõlmab ka 
piiriüleseid töötajaid ja muid töötajaid 
ning võrdse kohtlemise õigust ilma 
diskrimineerimiseta kodakondsuse alusel 
kõigi ELi kodanike ja nende pereliikmete 
puhul, kes kasutavad oma õigust vabalt 
liikuda, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklis 5 osutatud struktuuride ja 
asutuste jaoks liikmesriikide sätestatud 
pädevused hõlmavad ka direktiivis 
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96/71/EÜ määratletud lähetatud töötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kaks aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
tehes vajaduse korral ettepaneku 
asjakohasteks muudatusteks.

Hiljemalt kaks aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
tehes vajaduse korral ettepaneku 
asjakohasteks muudatusteks või 
seadusandlikeks algatusteks.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles aruandes pöörab komisjon erilist 
tähelepanu noorte koolilõpetajate 
võimalikele raskustele liikumisel ELi 
piires nii kindlaksmääratud ajavahemikul 
kui ka ajutisele töökohale.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Phil Bennion
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles aruandes pöörab komisjon erilist 
tähelepanu noorte koolilõpetajate 
võimalikele raskustele liikumisel liidu 
piires.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti analüüsib komisjon võimalikke 
raskusi, mida kogevad töötajate 
abikaasad, kui nad on kolmandate riikide 
kodanikud.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Samuti analüüsib komisjon 
võimalikke raskusi, mida kogevad 
töötajate abikaasad, kui nad on 
kolmandate riikide kodanikud.

Or. en


