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Pakeitimas 24
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) laisvas darbuotojų judėjimas yra 
pagrindinė ES piliečių laisvė ir vienas iš 
pagrindinių Sąjungos vidaus rinkos 
ramsčių, įtvirtintas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 45 straipsniu. Jos 
įgyvendinimas yra toliau plėtojamas 
Sąjungos teisės aktais, kuriais siekiama 
užtikrinti visišką Sąjungos piliečiams ir jų 
šeimos nariams suteiktų teisių 
įgyvendinimą;

(1) laisvas darbuotojų judėjimas yra 
pagrindinė ES piliečių laisvė bei teisė ir 
vienas iš pagrindinių Sąjungos vidaus 
rinkos ramsčių, įtvirtintas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 45 straipsniu.
Galimybė naudotis su laisvu darbuotojų 
judėjimu susijusiomis teisėmis turėtų būti 
užtikrinta visiems asmenims, 
neatsižvelgiant į jų statusą. Jos 
įgyvendinimas yra toliau plėtojamas 
Sąjungos teisės aktais, kuriais siekiama 
užtikrinti visišką Sąjungos piliečiams ir jų 
šeimos nariams suteiktų teisių 
įgyvendinimą. Būtina užtikrinti, kad šia 
pagrindine laisve būtų visada 
atsižvelgiama į moterų ir vyrų lygybės 
principą ir lygių galimybių Sąjungoje 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 25
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) laisvas darbuotojų judėjimas taip pat 
yra svarbus veiksnys kuriant tikrą Sąjungos 
darbo rinką, nes jis leidžia darbuotojams 
persikelti iš didelio nedarbo teritorijų į 
teritorijas, kuriose trūksta darbo jėgos, 
padeda daugiau žmonių rasti geriau prie jų 
įgūdžių pritaikytą darbą ir šalina kliūtis 
darbo rinkoje;

(2) laisvas darbuotojų judėjimas taip pat 
yra svarbus veiksnys kuriant tikrą Sąjungos 
darbo rinką, nes jis leidžia darbuotojams 
persikelti į teritorijas, kuriose trūksta darbo 
jėgos, padeda daugiau žmonių rasti geriau 
prie jų įgūdžių pritaikytą darbą ir šalina 
kliūtis darbo rinkoje;
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Pakeitimas 26
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) laisvas darbuotojų judėjimas taip pat 
yra svarbus veiksnys kuriant tikrą Sąjungos 
darbo rinką, nes jis leidžia darbuotojams 
persikelti iš didelio nedarbo teritorijų į 
teritorijas, kuriose trūksta darbo jėgos, 
padeda daugiau žmonių rasti geriau prie jų 
įgūdžių pritaikytą darbą ir šalina kliūtis 
darbo rinkoje;

(2) laisvas darbuotojų judėjimas taip pat 
yra svarbus veiksnys kuriant tikrą Sąjungos 
darbo rinką, nes jis leidžia darbuotojams 
persikelti į teritorijas, kuriose trūksta darbo 
jėgos, padeda daugiau žmonių rasti geriau 
prie jų įgūdžių pritaikytą darbą ir šalina 
kliūtis darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 27
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) savanoriškas judumas Sąjungoje turi 
būti skatinamas. Tačiau laisvas 
darbuotojų judėjimas jokiu būdu negali 
privesti prie protų nutekėjimo dėl 
galimybių nebuvimo kilmės šalyje. Toks 
protų nutekėjimas nėra tvarus sprendimas 
kovojant su krizėmis ir masiniu nedarbu;

Or. de

Pakeitimas 28
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo 
laisvės teikti paslaugas, kuri apima 
bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į 
kitą valstybę narę išsiųsti (komandiruoti) 
savo darbuotojus atlikti būtiną su 
paslaugų teikimu susijusį darbą;

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Apsauga nuo 
nediskriminavimo turi būti taikoma ir
tarpvalstybiniu lygmeniu dirbantiems 
darbuotojams, kurių darbo vieta ir 
gyvenamoji vieta yra skirtingose 
valstybėse narėse;

Or. de

Pakeitimas 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo 
laisvės teikti paslaugas, kuri apima 
bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje 

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Procedūrinės teisės ir 
teisės į vykdymo užtikrinimą, kurios yra 
būtina priemonė, kad piliečiai galėtų 
apginti savo teises, turėtų būti prieinamos 
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valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į 
kitą valstybę narę išsiųsti (komandiruoti) 
savo darbuotojus atlikti būtiną su 
paslaugų teikimu susijusį darbą;

visiems iš vienos Sąjungos vietos į kitą 
persikeliantiems piliečiams, 
neatsižvelgiant į jų statusą ir į tai, ar jie į 
kitą valstybę narę persikelia pagal 45 
straipsnį, ar pagal kitas nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo 
laisvės teikti paslaugas, kuri apima 
bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į 
kitą valstybę narę išsiųsti (komandiruoti) 
savo darbuotojus atlikti būtiną su
paslaugų teikimu susijusį darbą;

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais;

Or. en

Pakeitimas 31
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų (3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
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judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės 
teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę 
teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir 
šiuo tikslu laikinai į kitą valstybę narę 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti būtiną su paslaugų teikimu susijusį 
darbą;

judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai, įskaitant 
tarpvalstybinius darbuotojus, kaip 
numatyta Sąjungos teisės aktuose, 
nediskriminuojamus dėl gyvenamosios 
vietos, apsaugomi nuo diskriminavimo dėl 
pilietybės, susijusio su užimtumu, darbo 
užmokesčiu ir kitomis darbo sąlygomis 
užtikrinant vienodą požiūrį į juos, palyginti 
su tos valstybės narės piliečiais.
Vadovaujantis galiojančiomis atitinkamos 
valstybės narės taisyklėmis ir 
neatsižvelgiant į tai, ar taisyklės 
nustatytos nacionalinės teisės aktais, ar 
kolektyvinėmis sutartimis, turi būti visą 
laiką laikomasi vienodo darbuotojų 
statuso. Laisvu darbuotojų judėjimu 
niekada negalima naudotis nevienodam 
jų statusui įtvirtinti. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės 
teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę 
teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir 
šiuo tikslu laikinai į kitą valstybę narę 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti būtiną su paslaugų teikimu susijusį 
darbą;

Or. en

Pakeitimas 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
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požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės 
teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę 
teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir 
šiuo tikslu laikinai į kitą valstybę narę 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti būtiną su paslaugų teikimu susijusį 
darbą;

požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės 
teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę 
teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir 
šiuo tikslu laikinai į kitą valstybę narę 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti būtiną su paslaugų teikimu susijusį 
darbą. Kartu diskriminacija neturėtų būti 
suvokiama ekonominiu požiūriu. Laisvas 
darbuotojų judėjimas turėtų būti 
suvokiamas priimant bendrosios rinkos 
siekiamybę ir turėtų būti naudingas ir 
darbdaviams, ir darbuotojams, nes tai –
geriausia priemonė darbo jėgos paklausos 
neatitikčiai panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 33
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės 
teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę 
teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir 
šiuo tikslu laikinai į kitą valstybę narę 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti būtiną su paslaugų teikimu susijusį 
darbą;

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis, kaip nurodyta Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45 
straipsnio 2 dalyje, užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės 
teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę 
teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir 
šiuo tikslu laikinai į kitą valstybę narę 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti būtiną su paslaugų teikimu susijusį 
darbą;
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Or. en

Pakeitimas 34
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis užtikrinant vienodą 
požiūrį į juos, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiais. Laisvas darbuotojų 
judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės 
teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę 
teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir 
šiuo tikslu laikinai į kitą valstybę narę 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti būtiną su paslaugų teikimu susijusį 
darbą;

(3) vadovaudamasis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienas pilietis gali 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi. Pagal šį 
principą darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su 
užimtumu, darbo užmokesčiu, atleidimu iš 
darbo, mokestinėmis, socialinėmis 
lengvatomis ir kitomis darbo sąlygomis 
užtikrinant vienodą požiūrį į juos, palyginti 
su tos valstybės narės piliečiais. Laisvas 
darbuotojų judėjimas turėtų būti skiriamas 
nuo laisvės teikti paslaugas, kuri apima 
bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į 
kitą valstybę narę išsiųsti (komandiruoti) 
savo darbuotojus atlikti būtiną su paslaugų 
teikimu susijusį darbą;

Or. nl

Pakeitimas 35
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ragina Komisiją, suderinus su 
Europos Parlamentu, imtis savo 
priemonių, kuriomis būtų skatinamas 
darbuotojų judumas, ir užtikrinti, kad jie 
nepatektų į nepalankią padėtį;
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Or. de

Pakeitimas 36
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl darbuotojų ir darbuotojų šeimos 
narių, besinaudojančių laisvo judėjimo 
teise, Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 45 straipsniu užtikrinamos 
esminės teisės naudotis šia pagrindine 
laisve, kaip nurodyta 2011 m. balandžio 5 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje;

(4) darbuotojų teisė į laisvą judėjimą turi 
svarbų poveikį šeiminiam gyvenimui ir 
darbuotojų bei jų partnerių švietimo ir 
profesiniams sprendimams. Dėl 
darbuotojų ir darbuotojų šeimos narių, 
besinaudojančių laisvo judėjimo teise, 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
45 straipsniu užtikrinamos esminės teisės 
naudotis šia pagrindine laisve, kaip 
nurodyta 2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje ir 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/38/EB. taikydamos 
Reglamentą (ES) Nr. 492/2011, Direktyvą 
2004/38/EB ir šią direktyvą, valstybės 
narės nediskriminuoja darbuotojų ir jų 
šeimos narių nė vienu iš Pagrindinių 
teisių chartijos 21 straipsnyje išvardytų 
pagrindų, įskaitant lytinę orientaciją;

Or. en

Pakeitimas 37
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) valstybės narės turėtų užtikrinti 
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įvairių teisinės partnerystės formų ir iš jų 
atsirandančių teisių tarpusavio 
pripažinimą, kad išvengtų bet kokios 
diskriminacijos dėl darbuotojų migrantų 
lytinės orientacijos ar filosofinių 
sprendimų. Valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad būtų laikomasi iš 
įvaikinimo atsirandančių teisių, nes tai 
yra būtina sąlyga svarstant galimybę 
persikelti į kitą valstybę narę darbo tikslu;

Or. en

Pakeitimas 38
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai persikelia iš vienos Europos 
Sąjungos valstybės narės į kitą. Todėl yra 
atotrūkis tarp teisės aktų ir jų taikymo 
praktikos, ir šią problemą būtina spręsti;

(5) veiksmingai užtikrinti laisvą darbuotojų 
judėjimą vis dar labai sunku ir daug 
darbuotojų, darbdavių ir viešojo 
administravimo institucijų labai dažnai 
nežino ES piliečių laisvo judėjimo teisių.
Piliečiai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai persikelia iš vienos Europos 
Sąjungos valstybės narės į kitą. Atitinkami 
darbuotojai taip pat patiria sunkesnius 
padarinius, kylančius dėl daugialypės 
diskriminacijos dėl rasinės arba etninės 
kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, 
amžiaus ar lytinės orientacijos ir lyties.
Todėl yra atotrūkis tarp teisės aktų ir jų 
taikymo praktikos, ir šią problemą būtina 
spręsti. Šis atotrūkis taip pat išlikęs kai 
kurioms pažeidžiamoms grupėms, pvz., 
namų ūkio darbuotojams, neįgaliesiems 
ar neraštingiems asmenims. Todėl reikėtų 
įgyvendinti konkrečias priemones, kad 
šios grupės galėtų naudotis savo teise 
dirbti kitoje valstybėje narėje;

Or. en
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Pakeitimas 39
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai persikelia iš vienos Europos 
Sąjungos valstybės narės į kitą. Todėl yra 
atotrūkis tarp teisės aktų ir jų taikymo 
praktikos, ir šią problemą būtina spręsti;

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai persikelia iš vienos Europos 
Sąjungos valstybės narės į kitą. Todėl yra 
atotrūkis tarp teisės aktų ir jų taikymo 
praktikos, ir šią problemą būtina spręsti bei 
nustatyti aiškesnes sankcijas, taikytinas 
šios teisės pažeidimo atvejais;

Or. en

Pakeitimas 40
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai persikelia iš vienos Europos 
Sąjungos valstybės narės į kitą. Todėl yra 
atotrūkis tarp teisės aktų ir jų taikymo
praktikos, ir šią problemą būtina spręsti;

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai, įskaitant tarpvalstybiniu 
lygmeniu dirbančius darbuotojus, ir toliau 
diskriminuojami dėl pilietybės, kai 
persikelia iš vienos Europos Sąjungos 
valstybės narės į kitą. Todėl yra atotrūkis 
tarp teisės aktų ir jų taikymo praktikos, ir 
šią problemą būtina spręsti;

Or. de
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Pakeitimas 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai persikelia iš vienos Europos 
Sąjungos valstybės narės į kitą. Todėl yra 
atotrūkis tarp teisės aktų ir jų taikymo 
praktikos, ir šią problemą būtina spręsti;

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, o tarpvalstybiniai darbuotojai –
dėl gyvenamosios vietos, kai persikelia iš 
vienos Europos Sąjungos valstybės narės į 
kitą. Todėl yra atotrūkis tarp teisės aktų ir 
jų taikymo praktikos, ir šią problemą 
būtina spręsti;

Or. en

Pakeitimas 42
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2010 m. liepos mėn. Komunikate 
„Užtikrintas laisvas darbuotojų judėjimas. 
Teisės ir pagrindiniai pokyčiai“ Komisija 
nurodė, kad ji nagrinės naujų poreikių ir 
iššūkių (ypač susijusių su naujomis judumo 
tendencijomis), su kuriais susiduria ES 
darbuotojai migrantai ir jų šeimos nariai, 
sprendimo būdus ir atsižvelgdama į naują 
bendros rinkos strategiją svarstys, kaip 
skatinti ir stiprinti veiksmingo vienodo 
požiūrio į ES darbuotojus ir jų šeimos 
narius, besinaudojančius laisvo judėjimo 
teise, principo įgyvendinimo 
mechanizmus;

(6) 2010 m. liepos mėn. Komunikate 
„Užtikrintas laisvas darbuotojų judėjimas. 
Teisės ir pagrindiniai pokyčiai“ Komisija 
nurodė, kad ji nagrinės naujų poreikių ir 
iššūkių (ypač susijusių su naujomis judumo 
tendencijomis), su kuriais susiduria ES 
darbuotojai migrantai, mobilieji 
darbuotojai ir jų šeimos nariai, sprendimo 
būdus ir atsižvelgdama į naują bendros 
rinkos strategiją svarstys, kaip skatinti ir 
stiprinti veiksmingo vienodo požiūrio į ES 
darbuotojus ir jų šeimos narius, 
besinaudojančius laisvo judėjimo teise, 
principo įgyvendinimo mechanizmus;

Or. en
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Pakeitimas 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2010 m. liepos mėn. Komunikate 
„Užtikrintas laisvas darbuotojų judėjimas. 
Teisės ir pagrindiniai pokyčiai“ Komisija 
nurodė, kad ji nagrinės naujų poreikių ir 
iššūkių (ypač susijusių su naujomis judumo 
tendencijomis), su kuriais susiduria ES 
darbuotojai migrantai ir jų šeimos nariai, 
sprendimo būdus ir atsižvelgdama į naują 
bendros rinkos strategiją svarstys, kaip 
skatinti ir stiprinti veiksmingo vienodo 
požiūrio į ES darbuotojus ir jų šeimos 
narius, besinaudojančius laisvo judėjimo 
teise, principo įgyvendinimo 
mechanizmus;

(6) 2010 m. liepos mėn. Komunikate 
„Užtikrintas laisvas darbuotojų judėjimas. 
Teisės ir pagrindiniai pokyčiai“ Komisija 
nurodė, kad ji nagrinės naujų poreikių ir 
iššūkių (ypač susijusių su naujomis judumo 
tendencijomis), su kuriais susiduria ES 
darbuotojai ir jų šeimos nariai, sprendimo 
būdus ir atsižvelgdama į naują bendros 
rinkos strategiją svarstys, kaip skatinti ir 
stiprinti veiksmingo vienodo požiūrio į ES 
darbuotojus ir jų šeimos narius, 
besinaudojančius laisvo judėjimo teise, 
principo įgyvendinimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 2011 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Europos Sąjungoje, 
rezoliucijoje aiškiai pareikalaudamas 
imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, 
kad ši teisė būtų taikoma Sąjungos 
piliečiams visos Europos Sąjungos naudai 
ir kartu siekiant greičiau užbaigti kurti 
bendrąją rinką ir sukurti Sąjungos darbo 
rinką;

Or. en
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Pakeitimas 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010 m. spalio 27 d. ES pilietybės 
ataskaitoje „Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“ skirtingą ir netinkamą su laisvo 
judėjimo teise susijusių Sąjungos teisės 
aktų taikymą Komisija įvardijo kaip vieną 
iš pagrindinių kliūčių, kurių Sąjungos 
piliečiams kyla naudojantis savo teisėmis 
pagal Sąjungos teisę. Taigi Komisija 
paskelbė ketinanti imtis veiksmų, kuriais ji 
„palengvins ES piliečių ir jų šeimos narių 
iš trečiųjų šalių laisvą judėjimą griežtai 
užtikrindama ES taisyklių, be kita ko, 
susijusių su nediskriminavimu, 
įgyvendinimą, taip pat skatindama gerą 
praktiką ir geresnį ES taisyklių išmanymą 
vietoje, taip pat didindama informacijos 
sklaidos ES piliečiams apie jų teises į 
laisvą judėjimą mastą“ (2010 m. ES 
pilietybės ataskaitos veiksmas Nr. 15);

(7) 2010 m. spalio 27 d. ES pilietybės 
ataskaitoje „Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“ skirtingą ir netinkamą su laisvo 
judėjimo teise susijusių Sąjungos teisės 
aktų taikymą Komisija įvardijo kaip vieną 
iš pagrindinių kliūčių, kurių Sąjungos 
piliečiams kyla naudojantis savo teisėmis 
pagal Sąjungos teisę. Taigi Komisija 
paskelbė ketinanti imtis veiksmų, kuriais ji 
„palengvins ES piliečių ir jų šeimos narių 
iš trečiųjų šalių laisvą judėjimą griežtai 
užtikrindama ES taisyklių, be kita ko, 
susijusių su nediskriminavimu, 
įgyvendinimą, taip pat skatindama gerą 
praktiką ir geresnį ES taisyklių išmanymą 
vietoje, taip pat didindama informacijos 
sklaidos ES piliečiams apie jų teises į 
laisvą judėjimą mastą“ (2010 m. ES 
pilietybės ataskaitos veiksmas Nr. 15). Be 
to, Europos Komisijos 2013 m. ES 
pilietybės ataskaitoje1 kalbama apie 
būtinumą panaikinti administracines 
kliūtis ir supaprastinti ES piliečių 
gyvenimo, darbo ir keliavimo Europos 
Sąjungoje sąlygas; sudedamoji šio 
proceso dalis turėtų būti prieinamos 
priemonės, kuriomis būtų palengvinamas 
piliečių naudojimasis laisvo judėjimo 
teisėmis;
__________________
1 COM(2013) 0269

Or. en
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Pakeitimas 46
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010 m. spalio 27 d. ES pilietybės 
ataskaitoje „Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“ skirtingą ir netinkamą su laisvo 
judėjimo teise susijusių Sąjungos teisės 
aktų taikymą Komisija įvardijo kaip vieną 
iš pagrindinių kliūčių, kurių Sąjungos 
piliečiams kyla naudojantis savo teisėmis 
pagal Sąjungos teisę. Taigi Komisija 
paskelbė ketinanti imtis veiksmų, kuriais ji 
„palengvins ES piliečių ir jų šeimos narių 
iš trečiųjų šalių laisvą judėjimą griežtai 
užtikrindama ES taisyklių, be kita ko, 
susijusių su nediskriminavimu, 
įgyvendinimą, taip pat skatindama gerą 
praktiką ir geresnį ES taisyklių išmanymą 
vietoje, taip pat didindama informacijos 
sklaidos ES piliečiams apie jų teises į 
laisvą judėjimą mastą“ (2010 m. ES 
pilietybės ataskaitos veiksmas Nr. 15);

(7) 2010 m. spalio 27 d. ES pilietybės 
ataskaitoje „Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“ skirtingą ir netinkamą su laisvo 
judėjimo teise susijusių Sąjungos teisės 
aktų taikymą Komisija įvardijo kaip vieną 
iš pagrindinių kliūčių, kurių Sąjungos 
piliečiams kyla naudojantis savo teisėmis 
pagal Sąjungos teisę. Kitose ES šalyse 
išduotų diplomų nepripažinimas taip pat 
yra kliūtis. Taigi Komisija paskelbė 
ketinanti imtis veiksmų, kuriais ji 
„palengvins ES piliečių ir jų šeimos narių 
iš trečiųjų šalių laisvą judėjimą griežtai 
užtikrindama ES taisyklių, be kita ko, 
susijusių su nediskriminavimu, 
įgyvendinimą, taip pat skatindama gerą 
praktiką ir geresnį ES taisyklių išmanymą 
vietoje, taip pat didindama informacijos 
sklaidos ES piliečiams apie jų teises į 
laisvą judėjimą mastą“ (2010 m. ES 
pilietybės ataskaitos veiksmas Nr. 15), ir 
taikyti kitų teisės aktų, pavyzdžiui, 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, nuostatas;

Or. nl

Pakeitimas 47
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2012 m. balandžio 18 d. Užimtumo (8) 2012 m. balandžio 18 d. Užimtumo 
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srities dokumentų rinkinyje (Komisijos 
komunikatas „Ekonomikos atsigavimas 
kuriant darbo vietas“ Komisija pranešė, 
kad ji „pateiks teisės akto pasiūlymą, kad 
geriau remtų (informuotų ir konsultuotų) 
judžius darbuotojus apie jų teises, 
nustatytas Sutartyje ir Reglamente Nr. 
492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo 
Sąjungoje“;

srities dokumentų rinkinyje (Komisijos 
komunikatas „Ekonomikos atsigavimas 
kuriant darbo vietas“) Komisija pranešė, 
kad ji „pateiks teisės akto pasiūlymą, kad 
geriau remtų (informuotų ir konsultuotų) 
judžius darbuotojus apie jų teises, 
nustatytas Sutartyje ir Reglamente Nr. 
492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo 
Sąjungoje“, ir primygtinai paragino 
valstybes nares didinti informuotumą apie 
ES nediskriminavimo, lyčių lygybės ir 
laisvo darbuotojų judėjimo teisės aktais 
suteikiamas teises, taip pat sudaryti ES 
piliečiams sąlygas gauti darbo vietas savo 
viešajame sektoriuje ir pagerinti šias 
sąlygas pagal ES teisę, kaip ją aiškina 
Teisingumo Teismas. Komisija taip pat 
primygtinai paragino valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų visapusiškai taikoma 
Direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų 
lygių galimybių ir vienodo požiūrio į 
moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės 
veiklos srityje principo įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti 
darbuotojų teises − tinkamas ir 
veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas. Netinkamas įgyvendinimas 
trukdo veiksmingai taikyti šios srities 
Sąjungos taisykles;

(9) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti 
darbuotojų teises − tinkamas ir 
veiksmingas dabartinių Europos Sąjungos 
teisės aktų įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimo priemonės. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Šiuo tikslu 
Sąjunga turėtų imtis gerai suderintų 
veiksmų, vengdama galimų teisės aktų 
spragų. Teisės aktuose turėtų būti 
atsižvelgiama ir į darbdavių, ir į 
darbuotojų teises ir pareigas;
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Or. en

Pakeitimas 49
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti 
darbuotojų teises − tinkamas ir 
veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas. Netinkamas įgyvendinimas 
trukdo veiksmingai taikyti šios srities 
Sąjungos taisykles;

(9) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti 
darbuotojų teises − tinkamas ir 
veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas, taip pat šių teisių žinojimas. 
Netinkamas įgyvendinimas trukdo 
veiksmingai taikyti šios srities Sąjungos 
taisykles ir trukdo Sąjungos piliečiams 
įgyvendinti ir ginti savo teises;

Or. en

Pakeitimas 50
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti 
darbuotojų teises − tinkamas ir 
veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas. Netinkamas įgyvendinimas 
trukdo veiksmingai taikyti šios srities 
Sąjungos taisykles;

(9) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti 
darbuotojų teises ir užtikrinti vienodą 
požiūrį − tinkamas ir veiksmingas 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Netinkamas Sutarties 45 straipsnio ir 
Reglamento (ES) Nr. 492/2011
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 51
Marije Cornelissen
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) veiksmingiau ir vienodai taikyti 
Sąjungos laisvo darbuotojų judėjimo 
taisyklėmis nustatytas teises taip pat reikia 
tam, kad tinkamai veiktų vidaus rinka;

(10) veiksmingiau ir vienodai taikyti 
Sąjungos laisvo darbuotojų judėjimo 
taisyklėmis nustatytas teises neskaidant 
atitinkamų grupių taip pat reikia tam, kad 
tinkamai veiktų vidaus rinka;

Or. en

Pakeitimas 52
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų gerinti Sąjungos laisvo 
judėjimo taisyklių taikymą ir stebėseną, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai būtų 
geriau informuojami apie jų teises, padėti 
jiems įgyvendinti tas teises bei teikti jiems 
apsaugą, ir kad viešosios valdžios 
institucijos, viešojo ar privataus sektoriaus 
darbdaviai nevengtų šių taisyklių;

(11) reikėtų gerinti Sąjungos laisvo 
judėjimo taisyklių taikymą ir stebėseną, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai ir 
darbdaviai bei jų atstovai, taip pat 
administravimo institucijos būtų geriau 
informuojami apie laisvo judėjimo teises, 
padėti darbuotojams ir jų šeimoms
įgyvendinti tas teises bei teikti jiems 
apsaugą, ir kad viešosios valdžios 
institucijos, viešojo ar privataus sektoriaus 
darbdaviai nevengtų šių taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 53
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų gerinti Sąjungos laisvo 
judėjimo taisyklių taikymą ir stebėseną, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai būtų 
geriau informuojami apie jų teises, padėti 
jiems įgyvendinti tas teises bei teikti jiems 
apsaugą, ir kad viešosios valdžios 
institucijos, viešojo ar privataus sektoriaus
darbdaviai nevengtų šių taisyklių;

(11) reikėtų gerinti Sąjungos laisvo 
judėjimo taisyklių taikymą ir stebėseną, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai būtų 
geriau informuojami apie jų teises, padėti 
jiems įgyvendinti tas teises bei teikti jiems 
apsaugą, ir kad viešosios valdžios 
institucijos, viešojo ar privataus sektoriaus 
darbdaviai nevengtų šių taisyklių. Šiuo 
požiūriu valstybės narės turėtų skirti 
dėmesio ir šalutiniam didesnio judumo 
poveikiui, pvz., protų nutekėjimui ir 
jaunimo išvykimui;

Or. en

Pakeitimas 54
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų gerinti Sąjungos laisvo 
judėjimo taisyklių taikymą ir stebėseną, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai būtų 
geriau informuojami apie jų teises, padėti 
jiems įgyvendinti tas teises bei teikti jiems 
apsaugą, ir kad viešosios valdžios 
institucijos, viešojo ar privataus sektoriaus 
darbdaviai nevengtų šių taisyklių;

(11) reikėtų gerinti Sąjungos darbuotojų 
laisvo judėjimo taisyklių taikymą ir 
stebėseną, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 492/2011, siekiant užtikrinti, kad 
darbuotojai būtų geriau informuojami apie 
jų teises, padėti jiems įgyvendinti tas teises 
bei teikti jiems apsaugą, ir kad viešosios 
valdžios institucijos, viešojo ar privataus 
sektoriaus darbdaviai nevengtų šių 
taisyklių. Šiuo tikslu reikėtų nuosekliai 
stebėti, kaip įgyvendinama Tarybos 
direktyva 91/533/EEB. Taip pat 
darbuotojams turėtų būti suteikiama 
savarankiška teisė gauti informaciją, 
kurią jie galėtų pareikšti valstybių narių 
atžvilgiu;

Or. de
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Pakeitimas 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų gerinti Sąjungos laisvo 
judėjimo taisyklių taikymą ir stebėseną, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai būtų
geriau informuojami apie jų teises, padėti 
jiems įgyvendinti tas teises bei teikti jiems 
apsaugą, ir kad viešosios valdžios 
institucijos, viešojo ar privataus sektoriaus 
darbdaviai nevengtų šių taisyklių;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pl

Pakeitimas 56
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų gerinti Sąjungos laisvo 
judėjimo taisyklių taikymą ir stebėseną, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai būtų 
geriau informuojami apie jų teises, padėti 
jiems įgyvendinti tas teises bei teikti jiems 
apsaugą, ir kad viešosios valdžios 
institucijos, viešojo ar privataus sektoriaus 
darbdaviai nevengtų šių taisyklių;

(11) reikėtų gerinti Sąjungos darbuotojų
laisvo judėjimo taisyklių taikymą ir 
stebėseną, siekiant užtikrinti, kad 
darbuotojai būtų geriau informuojami apie 
jų teises, padėti jiems įgyvendinti tas teises 
bei teikti jiems apsaugą, ir kad viešosios 
valdžios institucijos, viešojo ar privataus 
sektoriaus darbdaviai nevengtų šių 
taisyklių. Dėl to reikia stebėti, kad būtų 
nuolat vykdoma Tarybos direktyva 
91/533/EEB. 1991 m. spalio 14 d. Tarybos 
direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio 
pareigos informuoti darbuotojus apie 
galiojančias sutarties arba darbo santykių 
sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32). 
Jeigu darbuotojai komandiruojami 
remiantis laisvu paslaugų judėjimo 
principu, pagal Direktyvos 96/71/EB 
nuostatas darbdavys prieš komandiruotę 
turi informuoti juos apie taikomas darbo 
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užmokesčio ir kitas darbo sąlygas;

Or. nl

Pakeitimas 57
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekdamos užtikrinti tinkamą 
pagrindinių taisyklių dėl darbuotojų teisių 
laisvai judėti darbo tikslais taikymą ir jų 
laikymosi stebėseną, valstybės narės turėtų 
imtis tinkamų priemonių, kad apsaugotų 
darbuotojus nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės ir visų nepagrįstų kliūčių 
naudotis tokia teise;

(12) siekdamos užtikrinti tinkamą 
pagrindinių taisyklių dėl darbuotojų teisių 
laisvai judėti ir teisių į vienodą požiūrį 
darbo tikslais taikymą ir jų laikymosi 
stebėseną, valstybės narės turėtų imtis 
tinkamų priemonių, kad apsaugotų 
darbuotojus nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės ir visų nepagrįstų kliūčių 
naudotis tokia teise, įskaitant dvigubo 
apmokestinimo atvejus;

Or. en

Pakeitimas 58
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekdamos užtikrinti tinkamą 
pagrindinių taisyklių dėl darbuotojų teisių 
laisvai judėti darbo tikslais taikymą ir jų 
laikymosi stebėseną, valstybės narės turėtų 
imtis tinkamų priemonių, kad apsaugotų 
darbuotojus nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės ir visų nepagrįstų kliūčių 
naudotis tokia teise;

(12) siekdamos užtikrinti tinkamą 
pagrindinių taisyklių dėl darbuotojų teisių 
laisvai judėti darbo tikslais taikymą ir jų 
laikymosi stebėseną, valstybės narės turėtų 
imtis tinkamų priemonių, kad apsaugotų 
visus Europos Sąjungoje judančius 
asmenis nuo diskriminacijos dėl pilietybės 
ir visų nepagrįstų kliūčių naudotis tokia 
teise;

Or. en
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Pakeitimas 59
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) šiuo tikslu tikslinga nustatyti 
konkrečias taisykles, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas pagrindinių taisyklių, 
reglamentuojančių laisvą darbuotojų 
judėjimą, vykdymas, ir siekti geriau ir 
vienodžiau taikyti Sutarties 45 straipsnį ir 
Reglamentą (ES) Nr. 492/2011;

(13) šiuo tikslu tikslinga nustatyti 
konkrečias taisykles, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas pagrindinių taisyklių, 
reglamentuojančių laisvą darbuotojų 
judėjimą neatsižvelgiant į jų statusą, 
vykdymas, ir siekti geriau ir vienodžiau 
taikyti Sutarties 45 straipsnį ir Reglamentą 
(ES) Nr. 492/2011;

Or. en

Pakeitimas 60
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) kiekviena valstybė narė turi 
pažymėti, kokios funkcijos paliekamos 
pilietybei;

Or. nl

Pakeitimas 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, (14) atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ES 
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darbuotojams, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl pilietybės ar jų naudojimasis laisvo 
judėjimo teise buvo nepagrįstai apribotas, 
reikėtų suteikti tinkamas ir veiksmingas 
teisinės apsaugos ir teisių gynimo 
priemones. Tokiu atveju, kai valstybės 
narės numato tik administracines 
procedūras, jos užtikrina, kad bet koks 
administracinis sprendimas galėtų būti 
ginčijamas teisme, kaip nurodyta Chartijos 
47 straipsnyje;

darbuotojams, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl pilietybės ar jų naudojimasis laisvo 
judėjimo teise buvo nepagrįstai apribotas, 
reikia suteikti tinkamas ir veiksmingas 
teisinės apsaugos ir teisių gynimo 
priemones. Tokiu atveju, kai valstybės 
narės numato tik administracines 
procedūras, jos užtikrina, kad bet koks 
administracinis sprendimas galėtų būti 
ginčijamas teisme, kaip nurodyta Chartijos 
47 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 62
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 
darbuotojams, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl pilietybės ar jų naudojimasis laisvo 
judėjimo teise buvo nepagrįstai apribotas, 
reikėtų suteikti tinkamas ir veiksmingas 
teisinės apsaugos ir teisių gynimo 
priemones. Tokiu atveju, kai valstybės 
narės numato tik administracines 
procedūras, jos užtikrina, kad bet koks 
administracinis sprendimas galėtų būti 
ginčijamas teisme, kaip nurodyta Chartijos 
47 straipsnyje;

(14) atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 
darbuotojams, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl pilietybės ar jų naudojimasis laisvo 
judėjimo teise buvo nepagrįstai apribotas, 
reikėtų neatsižvelgiant į jų statusą –
pavyzdžiui, nepaisant to, ar jiems laisvo 
judėjimo teisė suteikta pagal 45 straipsnį, 
ar jie yra deleguoti, komandiruoti, ar 
dirba per įdarbinimo įmonę – suteikti 
tinkamas ir veiksmingas teisinės apsaugos 
ir teisių gynimo priemones. Tokiu atveju, 
kai valstybės narės numato tik 
administracines procedūras, jos užtikrina, 
kad bet koks administracinis sprendimas 
galėtų būti ginčijamas teisme, kaip 
nurodyta Chartijos 47 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 63
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) labiau tikėtina, kad darbuotojų 
teisių bus laikomasi, jeigu jie bursis į 
grupes, atstovaujančias jų interesams. 
Valstybės narės turėtų padėti kitų 
valstybių narių darbuotojams, visų pirma 
pažeidžiamiems darbuotojams, pvz., 
sezoniniams darbuotojams, namų ūkių 
darbuotojams ar lytines paslaugas 
teikiantiems darbuotojams, burtis į 
organizacijas, taip pat remti jų 
organizacijas ir atstovavimą jų 
interesams;

Or. en

Pakeitimas 64
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms arba juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikta teisė 
nukentėjusiojo vardu arba jį remiant 
dalyvauti procesiniuose veiksmuose, jei tai 
nustato valstybės narės, nepažeidžiant 
nacionalinių proceso taisyklių, 
reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą 
teismuose;

(15) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms arba juridiniams 
asmenims, galintiems atstovauti teisiniams 
darbuotojų interesams, turėtų būti suteikta 
teisė nukentėjusiojo vardu arba jį remiant 
dalyvauti procesiniuose veiksmuose, jei tai 
nustatyta valstybių narių teisės aktuose, 
nepažeidžiant nacionalinių proceso 
taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir 
gynybą teismuose;

Or. en

Pakeitimas 65
Ole Christensen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms arba juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikta teisė 
nukentėjusiojo vardu arba jį remiant 
dalyvauti procesiniuose veiksmuose, jei tai 
nustato valstybės narės, nepažeidžiant 
nacionalinių proceso taisyklių, 
reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą 
teismuose;

(15) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, profesinėms sąjungoms, 
asociacijoms, organizacijoms ar kitiems
juridiniams asmenims turėtų būti suteikta 
teisė nukentėjusiojo vardu arba jį remiant 
dalyvauti procesiniuose veiksmuose, jei tai 
nustato valstybės narės, nepažeidžiant 
nacionalinių proceso taisyklių, 
reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą 
teismuose;

Or. en

Pakeitimas 66
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms arba juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikta teisė 
nukentėjusiojo vardu arba jį remiant 
dalyvauti procesiniuose veiksmuose, jei tai
nustato valstybės narės, nepažeidžiant 
nacionalinių proceso taisyklių, 
reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą 
teismuose;

(15) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms arba juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikta teisė 
nukentėjusiojo vardu arba jį remiant 
dalyvauti procesiniuose veiksmuose, jei tai 
nustato valstybės narės ir jei tai atitinka 
nacionalinę praktiką, nepažeidžiant 
nacionalinių proceso taisyklių, 
reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą 
teismuose;

Or. en

Pakeitimas 67
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) dėl terminų, numatytų 3 straipsnio 2 
dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje, ir 
atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo 
praktiką, šie terminai turėtų būtų tokie, kad 
jų nebūtų negalima laikyti galinčiais 
padaryti naudojimąsi Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktuose 
nustatytomis teisėmis praktiškai 
neįmanomą arba pernelyg sudėtingą;

(16) dėl terminų, numatytų 3 straipsnio 2 
dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje, ir 
atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo 
praktiką, šie terminai turėtų būtų tokie, kad 
jų nebūtų negalima laikyti galinčiais 
padaryti naudojimąsi Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktuose 
nustatytomis teisėmis praktiškai 
neįmanomą arba pernelyg sudėtingą. Jeigu 
įrodomas tyčinis elgesys, kuriuo trukdoma 
naudotis Sąjungos teisės aktų suteiktomis 
teisėmis, turėtų būti taikomos atitinkamos 
sankcijos;

Or. en

Pakeitimas 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) apsauga nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės savaime sustiprėtų kiekvienoje 
valstybėje narėje veikiant organizacijoms, 
kurių kompetencija būtų skatinti vienodo 
požiūrio principo taikymą, analizuoti 
problemas, susijusias su piliečių bylomis, 
tirti galimus sprendimus ir suteikti 
konkrečią pagalbą Sąjungos darbuotojams, 
besinaudojantiems savo laisvo judėjimo 
teisėmis;

(17) apsauga nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės savaime sustiprėtų kiekvienoje 
valstybėje narėje veikiant 
nepriklausomoms ir veiksmingoms 
organizacijoms, kurių kompetencija būtų 
skatinti vienodo požiūrio principo taikymą, 
analizuoti problemas, susijusias su piliečių 
bylomis, tirti galimus sprendimus ir 
suteikti konkrečią pagalbą ES
darbuotojams, besinaudojantiems savo 
laisvo judėjimo teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kiekviena valstybė narė gali 
nuspręsti, ar šios direktyvos 5 straipsnyje 
nurodytas užduotis priskirti jau veikiančiai 
įstaigai, atsakingai už platesnius 
diskriminacijos dėl kitų priežasčių 
klausimus. Jeigu užduotys pagal 5 straipsnį 
bus vykdomos išplečiant jau veikiančios 
įstaigos arba struktūros įgaliojimus, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
esamai įstaigai būtų skirta pakankamai 
išteklių papildomoms užduotims vykdyti, 
kad ji galėtų veiksmingai atlikti jai 
anksčiau priskirtas užduotis;

(18) valstybės narės raginamos šios 
direktyvos 5 straipsnyje nurodytas užduotis 
priskirti jau veikiančiai lygybės įstaigai, 
paskirtai pagal Direktyvos 2000/43/EB 13 
straipsnį arba atsakingai už platesnius 
diskriminacijos dėl kitų priežasčių 
klausimus. Jeigu užduotys pagal 5 straipsnį 
bus vykdomos išplečiant jau veikiančios 
įstaigos arba struktūros įgaliojimus, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
esamai įstaigai būtų skirta pakankamai 
papildomų išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai ir tinkamai atlikti visas savo 
funkcijas, ypač jai anksčiau priskirtas 
užduotis;

Or. en

Pakeitimas 70
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Komisija ir valstybės narės 
raginamos steigti informacijos centrus, 
kuriuose būtų pateikiama aiški ir išsami 
informacija ir gairės valstybėms narėms, 
kaip palengvinti laisvą darbuotojų 
judėjimą;

Or. ro

Pakeitimas 71
Ria Oomen-Ruijten
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Komisija ir valstybės narės 
raginamos įsteigti Europos nacionalinių 
keitimosi informacija centrų tinklą, kuris 
padėtų keistis geriausiomis praktikomis ir 
gerinti tarpusavio bendradarbiavimą 
skatinant laisvą darbuotojų judėjimą. 
Valstybės narės raginamos kartu su 
kaimyninėmis šalimis įsteigti dvišalį 
tinklą, komisiją, organą arba įstaigą, 
kurios tikslas būtų teikti informaciją 
pasienio darbuotojams ir spręsti jų 
problemas. Nacionaliniai keitimosi 
informacija centrai ir dvišaliai tinklai, 
komisijos, organai arba įstaigos, 
susijusios su laisvu judėjimu, 
bendradarbiauja su organais, įstaigomis, 
kurios koordinuoja 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos;

Or. nl

Pakeitimas 72
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) būtina, kad valstybės skatintų sąveiką 
su esamomis ES lygmens informavimo ir 
paramos priemonėmis ir siekiant šio tikslo 
užtikrintų, kad esamos ar naujai įsteigtos 
įstaigos žinotų apie teikiamas informavimo 
ir paramos paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, 
SOLVIT, EURES, Europos įmonių tinklo 
ir vieno bendro informacinio punkto 
paslaugas, jomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais;

(19) būtina, kad valstybės narės skatintų 
sąveiką su esamomis ES lygmens 
informavimo ir paramos priemonėmis ir 
siekiant šio tikslo užtikrintų, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie 
teikiamas informavimo ir paramos 
paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo ir vieno 
bendro informacinio punkto paslaugas, 
jomis naudotųsi ir bendradarbiautų su jų 
teikėjais. Valstybės narės taip pat 
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užtikrina, kad esamos ar naujai įsteigtos 
įstaigos žinotų apie esamas informavimo 
ir paramos paslaugas, kurias teikia 
profesinės sąjungos, asociacijos, 
organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, 
jomis naudotųsi ir bendradarbiautų su jų 
teikėjais;

Or. en

Pakeitimas 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) būtina, kad valstybės skatintų sąveiką 
su esamomis ES lygmens informavimo ir 
paramos priemonėmis ir siekiant šio tikslo 
užtikrintų, kad esamos ar naujai įsteigtos 
įstaigos žinotų apie teikiamas informavimo 
ir paramos paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, 
SOLVIT, EURES, Europos įmonių tinklo 
ir vieno bendro informacinio punkto 
paslaugas, jomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais;

(19) būtina, kad valstybės narės skatintų 
sąveiką su esamomis ES lygmens 
individualaus konsultavimo, informavimo 
ir paramos priemonėmis ir siekiant šio 
tikslo užtikrintų, kad esamos ar naujai 
įsteigtos įstaigos žinotų apie teikiamas 
informavimo ir paramos paslaugas, pvz., 
EURES tarpvalstybinės partnerystės 
darinius tarpvalstybiniams darbuotojams 
ir darbdaviams, „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo ir vieno 
bendro informacinio punkto paslaugas, 
jomis naudotųsi ir bendradarbiautų su jų 
teikėjais;

Or. en

Pakeitimas 74
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) būtina, kad valstybės skatintų sąveiką 
su esamomis ES lygmens informavimo ir 

(19) būtina, kad valstybės skatintų sąveiką 
su esamomis ES lygmens informavimo ir 
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paramos priemonėmis ir siekiant šio tikslo 
užtikrintų, kad esamos ar naujai įsteigtos 
įstaigos žinotų apie teikiamas informavimo 
ir paramos paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, 
SOLVIT, EURES, Europos įmonių tinklo 
ir vieno bendro informacinio punkto 
paslaugas, jomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais;

paramos priemonėmis ir siekiant šio tikslo 
užtikrintų, kad esamos ar naujai įsteigtos 
įstaigos žinotų apie teikiamas informavimo 
ir paramos paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, 
SOLVIT, EURES, Europos įmonių tinklo 
ir vieno bendro informacinio punkto 
paslaugas, jomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais. Taip pat 
turi būti skatinamas abipus sienos esančių 
atitinkamų organų ryšių palaikymas, 
koordinavimo darbai ir 
bendradarbiavimas;

Or. nl

Pakeitimas 75
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės turėtų skatinti dialogą 
su nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
tarp socialinių partnerių, kuriuo būtų 
siekiama kovoti su įvairių formų 
diskriminacija dėl pilietybės;

(20) valstybės narės turėtų skatinti 
socialinių partnerių tarpusavio dialogą ir 
dialogą su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, kuriuo būtų siekiama 
kovoti su visų formų diskriminacija dėl 
pilietybės;

Or. en

Pakeitimas 76
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės turėtų skatinti dialogą 
su nevyriausybinėmis organizacijomis ir
tarp socialinių partnerių, kuriuo būtų 
siekiama kovoti su įvairių formų 
diskriminacija dėl pilietybės;

(20) valstybės narės turėtų skatinti dialogą 
tarp socialinių partnerių ir su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
kuriuo būtų siekiama kovoti su įvairių 
formų diskriminacija dėl pilietybės;
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Or. de

Pakeitimas 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės turėtų skatinti dialogą 
su nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
tarp socialinių partnerių, kuriuo būtų 
siekiama kovoti su įvairių formų 
diskriminacija dėl pilietybės;

(20) valstybės narės turėtų skatinti dialogą 
su socialiniais partneriais ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, kuriuo 
būtų siekiama kovoti su įvairių formų 
diskriminacija dėl pilietybės;

Or. en

Pakeitimas 78
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad (21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
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informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims. Ši teisė 
turėtų būti vienodai taikoma 
nuolatiniams, sezoniniams ir 
tarpvalstybiniams darbuotojams bei tiems, 
kurie vykdo savo veiklą teikdami 
paslaugas. teikiama informacija turėtų 
apimti ir fiktyviai savarankiškus arba 
fiktyviai komandiruotus darbuotojus, kad 
jiems būtų padedama naudotis savo 
teisėmis ir būtų apsaugoti pažeidžiamiausi 
darbuotojai;

Or. en

Pakeitimas 80
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visa susijusi informacija apie būstą, 
sveikatos priežiūros apsaugą, socialines 
mokesčių lengvatas ir atgrasomąsias 
priemones darbuotojo partneriui, 
mokesčius ir lengvatas, susijusias su 
vaikų priežiūra ir teisėmis į pensiją, būtų 
plačiai prieinama ir nesunkiai gaunama 
atitinkamomis kalbomis kitų valstybių 
narių darbuotojams, susijusiems 
darbdaviams ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad darbuotojams ir jų šeimos nariams 
būtų prieinami nebrangūs kalbų kursai;

Or. en

Pakeitimas 81
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas ir visa 
svarbi informacija apie būstą, sveikatos 
draudimą, mokesčių lengvatas ir 
socialines išmokas būtų atitinkamomis 
kalbomis plačiau prieinama kitų valstybių 
narių darbuotojams, susijusiems 
darbdaviams ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims;

Or. de

Pakeitimas 82
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

(21) valstybės narės pasirūpina, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas ir jų 
užtikrinimą būtų plačiau prieinama kitų 
valstybių narių darbuotojams, susijusiems 
darbdaviams ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims. Valstybės narės, gavusios 
prašymą, suteikia atitinkamą informaciją 
visiems savo piliečiams, kurie nori 
pasinaudoti savo laisvo judėjimo teise ir 
persikelti į kitą valstybę narę;

Or. de

Pakeitimas 83
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams arba pasienio darbuotojams, 
susijusiems darbdaviams ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims. Visų pirma 
darbuotojai turi būti informuojami apie 
savo teises ir pareigas imigracijos, 
migracijos ir darbo pasienyje srityse;

Or. nl

Pakeitimas 84
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams, 
profesinėms sąjungoms ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) valstybės narės, gavusios prašymą, 
turėtų suteikti informaciją apie ES laisvo 
judėjimo teises tiems savo piliečiams, 
kurie nori pasinaudoti teise laisvai 
persikelti į kitą valstybę narę. Siekiant 
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skatinti sklandų informacijos srautą ir 
keitimąsi ja, valstybės narės raginamos 
naudotis Europos nacionalinių 
informacijos centrų tinklo paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 86
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip 
darbdaviai, darbuotojai ir kiti asmenys 
galėtų lengvai gauti reikiamą informaciją 
apie šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 492/2011 
nuostatas. Ši informacija taip pat turėtų 
būti lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES;

(22) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip 
darbdaviai, darbuotojai ir kiti asmenys 
galėtų lengvai gauti reikiamą informaciją 
apie šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 492/2011 
nuostatas bei apie įstaigas, kurioms 
pavestos 5 straipsnyje nurodytos užduotys. 
Ši informacija taip pat turėtų būti lengvai 
prieinama svetainėse „Jūsų Europa“ ir 
EURES;

Or. de

Pakeitimas 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip 
darbdaviai, darbuotojai ir kiti asmenys 
galėtų lengvai gauti reikiamą informaciją 
apie šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 492/2011 
nuostatas. Ši informacija taip pat turėtų 
būti lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES.

(22) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip 
darbdaviai, darbuotojai ir kiti asmenys 
galėtų lengvai gauti reikiamą informaciją 
apie šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 492/2011 
nuostatas, įskaitant informaciją apie 
instituciją, kuriai priskirtos 5 straipsnyje 
nurodytos užduotys. Ši informacija taip pat 
turėtų būti lengvai prieinama svetainėse 
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„Jūsų Europa“ ir EURES;

Or. pl

Pakeitimas 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip 
darbdaviai, darbuotojai ir kiti asmenys 
galėtų lengvai gauti reikiamą informaciją 
apie šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 nuostatas. Ši informacija taip 
pat turėtų būti lengvai prieinama svetainėse 
„Jūsų Europa“ ir EURES;

(22) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip 
darbdaviai, darbuotojai ir kiti asmenys 
galėtų lengvai gauti reikiamą informaciją 
apie Reglamento (ES) Nr. 492/2011 
nuostatas, įskaitant informaciją apie 
institucijas, kurioms priskirtos 
5 straipsnyje nurodytos užduotys. Ši 
informacija taip pat turėtų būti lengvai 
prieinama svetainėse „Jūsų Europa“ ir 
EURES;

Or. en

Pakeitimas 89
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip 
darbdaviai, darbuotojai ir kiti asmenys
galėtų lengvai gauti reikiamą informaciją 
apie šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 nuostatas. Ši informacija taip 
pat turėtų būti lengvai prieinama svetainėse 
„Jūsų Europa“ ir EURES;

(22) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip 
darbdaviai, profesinės sąjungos, 
darbuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys
galėtų lengvai gauti informaciją apie šios 
direktyvos nuostatas ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 nuostatas. Ši informacija taip 
pat turėtų būti lengvai prieinama svetainėse 
„Jūsų Europa“ ir EURES;

Or. en
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Pakeitimas 90
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
pareigūnai, atsakingi už Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 ir šios direktyvos taikymą, 
būtų mokomi visoms valstybėms narėms 
bendru pagrindu;

Or. ro

Pakeitimas 91
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti 
palankesnes nuostatas arba jas toliau 
taikyti. Valstybės narės taip pat turi 
galimybę išplėsti organizacijų, kurioms 
priskirtos su Sąjungos darbuotojų migrantų 
apsauga nuo diskriminacijos dėl pilietybės 
susijusios užduotys, kompetencijos sritis, 
kad jos apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti 
palankesnes nuostatas arba jas toliau 
taikyti. Tačiau palankesnės nuostatos 
turėtų būti nustatomos arba toliau 
taikomos proporcingai socialinėms ir 
ekonominėms valstybės narės 
aktualijoms. Šiuo tikslu Komisija turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus ir metodiką, 
aiškiai ir skaidriai pateikti visapusišką 
pagrindimą – įtikinamus argumentus ir 
duomenis, apimančius visus atitinkamus 
socialinius ir ekonominius rodiklius, 
kuriais remiantis padaryta išvada, kad tos 
nuostatos reikalingos. Kriterijai ir 
metodika turėtų būti taikomi visoms 
valstybėms narėms. Valstybės narės taip 
pat turi galimybę išplėsti organizacijų, 
kurioms priskirtos su Sąjungos darbuotojų 
migrantų apsauga nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės susijusios užduotys, 
kompetencijos sritis, kad jos apimtų visų 



AM\1004217LT.doc 39/89 PE519.521v02-00

LT

Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių, 
besinaudojančių savo laisvo judėjimo teise, 
teisę į vienodą požiūrį nediskriminuojant jų 
dėl pilietybės, kaip įtvirtinta SESV 21 
straipsniu ir 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje. Šios direktyvos 
įgyvendinimas neturėtų būti priežastis 
pateisinti kiekvienoje valstybėje narėje 
vyraujančios padėties pablogėjimą;

Or. en

Pakeitimas 92
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti 
palankesnes nuostatas arba jas toliau 
taikyti. Valstybės narės taip pat turi 
galimybę išplėsti organizacijų, kurioms 
priskirtos su Sąjungos darbuotojų migrantų 
apsauga nuo diskriminacijos dėl pilietybės 
susijusios užduotys, kompetencijos sritis, 
kad jos apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti 
palankesnes nuostatas arba jas toliau 
taikyti. Valstybės narės turi galimybę ir 
raginamos išplėsti asmeninę šios 
direktyvos taikymo sritį – pradėti ją taikyti 
visiems kitoje Europos Sąjungos 
valstybėje narėje dirbantiems asmenims ir 
jų šeimoms, nepaisant jų statuso. 
Valstybės narės taip pat turi galimybę 
išplėsti organizacijų, kurioms priskirtos su 
Sąjungos darbuotojų migrantų apsauga nuo 
diskriminacijos dėl pilietybės susijusios 
užduotys, kompetencijos sritis, kad jos 
apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
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laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
nėra priežastis pateisinti kiekvienoje 
valstybėje narėje vyraujančios padėties 
pablogėjimą;

Or. en

Pakeitimas 93
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti 
palankesnes nuostatas arba jas toliau 
taikyti. Valstybės narės taip pat turi 
galimybę išplėsti organizacijų, kurioms 
priskirtos su Sąjungos darbuotojų migrantų 
apsauga nuo diskriminacijos dėl pilietybės 
susijusios užduotys, kompetencijos sritis, 
kad jos apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti 
palankesnes nuostatas arba jas toliau 
taikyti. Valstybės narės taip pat turi 
galimybę išplėsti organizacijų, kurioms 
priskirtos su Sąjungos darbuotojų migrantų 
ir mobiliųjų darbuotojų apsauga nuo 
diskriminacijos dėl pilietybės susijusios 
užduotys, kompetencijos sritis, kad jos 
apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

Or. en

Pakeitimas 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti 
palankesnes nuostatas arba jas toliau 
taikyti. Valstybės narės taip pat turi 
galimybę išplėsti organizacijų, kurioms 
priskirtos su Sąjungos darbuotojų 
migrantų apsauga nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės susijusios užduotys, 
kompetencijos sritis, kad jos apimtų visų 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių, 
besinaudojančių savo laisvo judėjimo teise, 
teisę į vienodą požiūrį nediskriminuojant jų 
dėl pilietybės, kaip įtvirtinta SESV 21 
straipsniu ir 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje. Šios direktyvos 
įgyvendinimas neturėtų būti priežastis 
pateisinti kiekvienoje valstybėje narėje 
vyraujančios padėties pablogėjimą;

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti 
palankesnes nuostatas arba jas toliau 
taikyti. Valstybės narės taip pat turi 
galimybę išplėsti organizacijų, kurioms 
priskirtos su kitose valstybėse narėse 
dirbančių ES darbuotojų apsauga nuo 
diskriminacijos dėl pilietybės susijusios 
užduotys, kompetencijos sritis, kad jos 
apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

Or. en

Pakeitimas 95
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti arba 
toliau taikyti palankesnes nuostatas. 
Valstybės narės taip pat turi galimybę 
išplėsti organizacijų, kurioms priskirtos su 
Sąjungos darbuotojų migrantų apsauga 
nuo diskriminacijos dėl pilietybės 

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti arba 
toliau taikyti palankesnes nuostatas. 
Valstybės narės taip pat turi galimybę 
išplėsti organizacijų, kurioms priskirtos su 
Sąjungos judžių darbuotojų (įskaitant 
pasienio darbuotojus) apsauga nuo 
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susijusios užduotys, kompetencijos sritis, 
kad jos apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

diskriminacijos dėl pilietybės susijusios 
užduotys, kompetencijos sritis, kad jos 
apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

Or. nl

Pakeitimas 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) valstybės narės taip pat turėtų 
priimti įstatymus, kitus teisės aktus ir 
administracines nuostatas, reikalingas 
siekiant panaikinti bet kokią 
diskriminaciją ir (arba) vienodo požiūrio 
taikymo bei laisvo judėjimo kliūtis, kaip 
nurodyta 2 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 97
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pasibaigus pakankamam laikotarpiui 
nuo šios direktyvos įgyvendinimo, 
Komisija turėtų parengti jos įgyvendinimo 
ataskaitą, kurioje visų pirma įvertintų 
galimybę prireikus pateikti pasiūlymą, 
kuriuo būtų siekiama užtikrinti geresnį 
Sąjungos laisvo judėjimo teisės aktų 
vykdymą;

(26) pasibaigus pakankamam laikotarpiui 
nuo šios direktyvos įgyvendinimo, 
Komisija turėtų parengti jos įgyvendinimo 
ataskaitą, kurioje visų pirma įvertintų 
galimybę prireikus pateikti pasiūlymą, 
kuriuo būtų siekiama užtikrinti geresnį 
Sąjungos laisvo judėjimo teisės aktų 
vykdymą. Atliekant šį vertinimą reikėtų 
atidžiai atsižvelgti į lytis;

Or. en

Pakeitimas 98
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma dėl laisvės 
pasirinkti profesiją ir teisės dirbti 
(15 straipsnis), teisės į nediskriminavimą 
(21 straipsnis, ypač 2 dalis dėl 
nediskriminavimo pilietybės pagrindu), 
teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius veiksmus (28 straipsnis), 
tinkamų ir teisingų darbo sąlygų 
(31 straipsnis), teisės laisvai judėti ir 
apsigyventi (45 straipsnis) ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis). Ji turi būti 
įgyvendinta atsižvelgiant į šias teises ir 
principus;

(27) šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma dėl 
susirinkimų ir asociacijų laisvės 
(12 straipsnis), laisvės pasirinkti profesiją 
ir teisės dirbti (15 straipsnis), teisės į 
nediskriminavimą (21 straipsnis, ypač 2 
dalis dėl nediskriminavimo pilietybės 
pagrindu), teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius veiksmus (28 straipsnis), 
teisės į apsaugą nepagrįsto atleidimo iš 
darbo atveju (30 straipsnis), tinkamų ir 
teisingų darbo sąlygų (31 straipsnis), teisės 
į socialinę apsaugą ir socialinę paramą 
(34 straipsnis), teisės laisvai judėti ir
apsigyventi (45 straipsnis) ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis). Ji turi būti 
įgyvendinta atsižvelgiant į šias teises ir 
principus;

Or. de
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Pakeitimas 99
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma dėl laisvės 
pasirinkti profesiją ir teisės dirbti 
(15 straipsnis), teisės į nediskriminavimą 
(21 straipsnis, ypač 2 dalis dėl 
nediskriminavimo pilietybės pagrindu), 
teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius veiksmus (28 straipsnis), 
tinkamų ir teisingų darbo sąlygų 
(31 straipsnis), teisės laisvai judėti ir 
apsigyventi (45 straipsnis) ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis). Ji turi būti 
įgyvendinta atsižvelgiant į šias teises ir 
principus;

(27) šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma dėl laisvės 
pasirinkti profesiją ir teisės dirbti 
(15 straipsnis), teisės į nediskriminavimą 
(21 straipsnis, ypač 1 dalis dėl 
nediskriminavimo lyties pagrindu ir 2 
dalis dėl nediskriminavimo pilietybės 
pagrindu), teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius veiksmus (28 straipsnis), 
tinkamų ir teisingų darbo sąlygų 
(31 straipsnis), teisės laisvai judėti ir 
apsigyventi (45 straipsnis) ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis). Ji turi būti 
įgyvendinta atsižvelgiant į šias teises ir 
principus;

Or. en

Pakeitimas 100
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) direktyvos nuostatomis 
atsižvelgiama į įvairius valstybių narių 
darbo rinkos modelius, įskaitant 
reguliuojamus kolektyvinėmis sutartimis;

Or. en
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Pakeitimas 101
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos nuostatos, skirtos 
padėti vienodai taikyti ir praktiškai 
įgyvendinti teises, suteiktas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 
45 straipsniu ir 2011 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje 1–10 straipsnių 
nuostatomis.

Šia direktyva nustatomos nuostatos, skirtos 
padėti vienodai taikyti ir praktiškai 
įgyvendinti teises, suteiktas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 
45 straipsniu ir 2011 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje 1–10 straipsnių 
nuostatomis ir apimančias 
tarpvalstybinius darbuotojus jų 
nediskriminuojant pagal gyvenamąją
vietą, kaip numatyta Sąjungos teisės 
aktuose.

Or. en

Pakeitimas 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos nuostatos, skirtos 
padėti vienodai taikyti ir praktiškai 
įgyvendinti teises, suteiktas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 
45 straipsniu ir 2011 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje 1–10 straipsnių 
nuostatomis.

Šia direktyva nustatomos nuostatos, skirtos 
padėti vienodai taikyti ir praktiškai 
įgyvendinti Sąjungoje judančių 
darbuotojų ir jų šeimų teises, įskaitant 
suteiktas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 45 straipsniu ir 
2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje 1–10 straipsnių 
nuostatomis.
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Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva suteikiama priemonė padėti darbuotojams užtikrinti, kad būtų laikomasi jų 
teisių, ir jas ginti. Ja turėtų būti siekiama šias problemas išspręsti visiems su jomis 
susiduriantiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jų statusą, tad asmeninę taikymo sritį reikia 
išplėsti. Tada darbuotojai migrantai arba mobilieji darbuotojai, susidūrę su problemomis ir 
diskriminacija, galės naudotis šios direktyvos teikiamomis pagalbos priemonėmis.

Pakeitimas 103
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įdarbinimo ir darbo sąlygoms, ypač 
susijusioms su darbo užmokesčiu ir 
atleidimu iš darbo;

b) įdarbinimo ir darbo sąlygoms, ypač 
susijusioms su nediskriminavimu bet 
kokiu pagrindu, darbo užmokesčiu ir 
atleidimu iš darbo;

Or. en

Pakeitimas 104
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įdarbinimo ir darbo sąlygoms, ypač 
susijusioms su darbo užmokesčiu ir
atleidimu iš darbo;

b) įdarbinimo ir darbo sąlygoms, ypač 
susijusioms su darbo užmokesčiu,
atleidimu iš darbo ir sveikata bei sauga 
darbe;

Or. en

Pakeitimas 105
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įdarbinimo ir darbo sąlygoms, ypač 
susijusioms su darbo užmokesčiu ir 
atleidimu iš darbo;

b) įdarbinimo ir darbo sąlygoms, ypač 
susijusioms su darbo užmokesčiu, 
kolektyviniais susitarimais ir atleidimu iš 
darbo;

Or. de

Pakeitimas 106
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisėms darbe;

Or. en

Pakeitimas 107
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) sveikatai ir saugai darbe;

Or. en

Pakeitimas 108
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) galimybėms naudotis socialinėmis ir 
mokesčių lengvatomis;

c) galimybėms naudotis socialinėmis ir 
mokesčių lengvatomis, įskaitant socialinę 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 109
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) galimybėms gauti socialinį draudimą;

Or. de

Pakeitimas 110
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) galimybėms naudotis socialine 
apsauga, įskaitant sveikatos priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 111
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) narystei profesinėse sąjungose; d) narystei profesinėse sąjungose ir kitose 
su darbu susijusiose organizacijose;

Or. en

Pakeitimas 112
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) narystei profesinėse sąjungose; d) narystei profesinėse sąjungose ir 
kolektyvinėms deryboms bei 
kolektyviniams veiksmams;

Or. de

Pakeitimas 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galimybėms mokytis; e) teisei mokytis;

Or. en

Pakeitimas 114
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galimybėms mokytis; e) galimybėms mokytis, įskaitant tęstinį 
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mokymą;

Or. de

Pakeitimas 115
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) galimybėms darbuotojų vaikams 
naudotis švietimo sistema.

g) galimybėms darbuotojų vaikams 
naudotis švietimo sistema, įskaitant 
ugdymą nuo ankstyvos vaikystės ir vaikų 
priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) galimybėms naudotis įdarbinimo 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 117
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) paslaugoms ir programoms, kuriomis 
skatinami integracija ir judumas.
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Or. de

Pakeitimas 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) teisei į socialinę apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma visiems Sąjungos 
piliečiams, kurie darbo tikslu persikelia į 
kitą valstybę narę arba joje gyvena, ir jų 
šeimos nariams.

Or. en

Pakeitimas 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Ši direktyva taikoma darbuotojams, kurie 
naudojasi darbuotojų judėjimo laisve, t. y. 
ir nuolatiniams, sezoniniams, 
tarpvalstybiniams darbuotojams bei tiems, 
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kurie vykdo savo veiklą teikdami 
paslaugas. Ji taikoma ir fiktyviai 
savarankiškiems ar fiktyviai 
komandiruotiems darbuotojams.

Or. en

Pakeitimas 121
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams. 
Mano, kad būtina darbuotojams įteikti 
aiškius ir suprantamus darbo užmokesčio 
lapelius ir darbo laiko registracijos 
dokumentus.

Or. de

Pakeitimas 122
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 1. Valstybės narės užtikrina, kad, vykdant 
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Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

Sutarties 45 ir 49 straipsniais, Reglamento 
(ES) Nr. 492/2011 1–10 straipsniais ir 
kitomis priemonėmis nustatytus 
įsipareigojimus, susijusius su laisvu 
judėjimu, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, neatsižvelgiant į jų 
statusą, manantiems, kad jie patyrė ar 
patiria diskriminaciją arba nepagrįstus jų 
laisvo judėjimo teisės ribojimus, arba 
manantiems, kad jiems nebuvo taikomas 
vienodo požiūrio principas, būtų 
prieinamos teisminės ir (arba) 
administracinės procedūros, įskaitant, kai 
jos mano, kad tai tinkama, taikinimo 
procedūras, net pasibaigus tariamai 
diskriminaciniams santykiams.

Or. en

Pakeitimas 123
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems teisėtoje padėtyje 
esantiems darbuotojams ir jų šeimos 
nariams, manantiems, kad jie patyrė ar 
patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo teisės 
ribojimus, arba manantiems, kad jiems 
nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

Or. fr
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Pakeitimas 124
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, įskaitant dvigubo 
apmokestinimo atvejus, arba manantiems, 
kad jiems nebuvo taikomas vienodo 
požiūrio principas, būtų prieinamos 
teisminės ir (arba) administracinės 
procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai 
tinkama, taikinimo procedūras, net 
pasibaigus tariamai diskriminaciniams 
santykiams.

Or. en

Pakeitimas 125
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams, 
įskaitant tarpvalstybiniu lygmeniu 
dirbančius darbuotojus, ir jų šeimos 
nariams, manantiems, kad jie patyrė ar 
patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo teisės 
ribojimus, arba manantiems, kad jiems 
nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
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taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams. 
Valstybės narės turi pasirūpinti, kad 
vykstant tokioms teisminėms ar 
administracinėms procedūroms 
darbdaviai darbuotojams nekliudytų 
pasinaudoti savo teisėmis.

Or. de

Pakeitimas 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir 
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams, 
įskaitant tarpvalstybinius darbuotojus, ir 
jų šeimos nariams, manantiems, kad jie 
patyrė ar patiria nepagrįstus jų laisvo 
judėjimo teisės ribojimus, arba 
manantiems, kad jiems nebuvo taikomas 
vienodo požiūrio principas, būtų 
prieinamos teisminės ir (arba) 
administracinės procedūros, įskaitant, kai 
jos mano, kad tai tinkama, taikinimo 
procedūras, net pasibaigus tariamai 
diskriminaciniams santykiams.

Or. en

Pakeitimas 127
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės sukuria arba pritaiko 
esamas informavimo sistemas siekdamos 
užtikrinti, kad darbuotojai ir jų šeimų 
nariai, nepaisant kalbos mokėjimo lygio, 
žinotų savo teises, žinotų apie paramos 
sistemas, jų veikimo mechanizmus ir 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 128
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad su 
darbuotojais, inicijuojančiais teismo ar 
administracinį procesą, jų darbdavys dėl 
šių veiksmų nesielgtų nepalankiai.

Or. en

Pakeitimas 129
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus ir praktiką užtikrina, kad būtų 
taikomi reikalingi mechanizmai, kuriais 
būtų užtikrinama, kad darbuotojai galėtų 
reikalauti visų jiems priklausančių teisių 
ir jas įgyti ir (arba) kad tretieji asmenys 
šiuo tikslu galėtų veikti jų vardu.
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Or. en

Pakeitimas 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės užtikrina, kad už 
nepagrįstus laisvo judėjimo teisės ir 
vienodo požiūrio principo įgyvendinimo 
ribojimus būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 131
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą. Priešingu atveju turėtų būti 
taikomos atitinkamos sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 132
Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg
sudėtingą.

2. Šių teisių įgyvendinimo terminai yra 
tokie, kad jų negalima laikyti galinčiais 
padaryti naudojimąsi Sąjungos teisės 
nustatytomis teisėmis praktiškai 
neįmanomą ar labai sudėtingą.

Or. de

Pakeitimas 133
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą.

2. Šių teisių įgyvendinimo terminai turi 
būti tokie, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis per tinkamą laikotarpį. Šie 
terminai yra tokie, kad jų negalima laikyti 
galinčiais padaryti naudojimąsi Sąjungos 
teisės nustatytomis teisėmis praktiškai 
neįmanomą ar pernelyg sudėtingą.

Or. de

Pakeitimas 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
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susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg
sudėtingą.

susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar gana
sudėtingą.

Or. en

Pakeitimas 135
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą.

2. 3 straipsnio nuostatos taikomos
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą.

Or. en

Pakeitimas 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kad būtų galima lengviau pasinaudoti 
Sąjungos teisės aktais suteiktomis 
teisėmis, darbdavys darbuotojui privalo 
įteikti aiškius ir suprantamus darbo 
užmokesčio lapelius. Valstybės narės 
nustato vienodus nurodymus dėl aiškių ir 
suprantamų darbo užmokesčio lapelių.
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Or. de

Pakeitimas 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kad būtų galima lengviau pasinaudoti 
Sąjungos teisės aktais suteiktomis 
teisėmis, darbdavys darbuotojui privalo 
įteikti darbo laiko registracijos 
dokumentus. Jei tarp darbdavio ir 
darbuotojo vyksta teismo procesas, su 
darbo laiko registracijos dokumentais 
susijusi pareiga įrodyti tenka darbdaviui.

Or. de

Pakeitimas 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Kad būtų galima lengviau pasinaudoti 
Sąjungos teisės aktais suteiktomis 
teisėmis, valstybės narės priima nuostatas, 
pagal kurias darbuotojas turėtų teisę 
reikalauti atlyginti išlaidas, kurias jis 
patyrė dėl savo teisėms pareikšti 
reikalingos informacijos gavimo, ypač 
konsultacijų, kelionių ir vertimo išlaidas.

Or. de

Pakeitimas 139
Ole Christensen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asociacijų, organizacijų ar kitų juridinių 
asmenų veiksmai

Profesinių sąjungų, asociacijų, 
organizacijų ar kitų juridinių asmenų 
veiksmai

Or. en

Pakeitimas 140
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali 
darbuotojo ir jo šeimos narių vardu arba jį 
remdami jam sutinkant dalyvauti Sutarties 
45 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 
492/2011 1–10 straipsniuose direktyvoje 
nustatytų teisių vykdymui užtikrinti 
numatytose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, profesinės sąjungos, 
organizacijos ar kiti juridiniai asmenys, 
kurie pagal jų nacionalinėje teisėje 
nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali 
prireikus darbuotojo ir jo šeimos narių 
vardu arba jį remdami jam sutinkant 
dalyvauti Sutarties 45 straipsnyje ir 
Reglamento (ES) Nr. 492/2011 1–10 
straipsniuose direktyvoje nustatytų teisių 
vykdymui užtikrinti numatytose teisminėse 
ir (arba) administracinėse procedūrose.

Or. de

Pakeitimas 141
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1. Valstybės narės užtikrina, kad 
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asociacijos, organizacijos ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali 
darbuotojo ir jo šeimos narių vardu arba jį 
remdami jam sutinkant dalyvauti Sutarties 
45 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 
492/2011 1–10 straipsniuose direktyvoje 
nustatytų teisių vykdymui užtikrinti 
numatytose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose.

profesinės sąjungos, asociacijos, 
organizacijos ar kiti juridiniai asmenys, 
kurie pagal jų nacionalinėje teisėje, 
kolektyvinėse sutartyse ar nacionalinėje 
praktikoje nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali 
atstovaudami kolektyviniam interesui 
arba darbuotojo ir jo šeimos narių vardu 
arba jį remdami dalyvauti Sutarties 45 
straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 
492/2011 1–10 straipsniuose direktyvoje 
nustatytų teisių vykdymui užtikrinti 
numatytose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose.

Or. en

Pagrindimas

Profesinėms sąjungoms, asociacijoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims turėtų 
būti suteikiama galimybė darbuotojo vardu arba jį remiant dalyvauti teismo ar 
administraciniuose procesuose neatsižvelgiant į darbuotojo sutikimą. Dėl kolektyvinių 
sutarčių (jomis kai kuriose valstybėse narėse reguliuojama darbo rinka) derasi ir jas pasirašo 
socialiniai partneriai, kurie yra sutarties susitariančiosios šalys ir todėl turėtų turėti teisę 
ginti savo interesą neatsižvelgiant į darbuotojo sutikimą.

Pakeitimas 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali 
darbuotojo ir jo šeimos narių vardu arba jį 
remdami jam sutinkant dalyvauti Sutarties 
45 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 
492/2011 1–10 straipsniuose direktyvoje 
nustatytų teisių vykdymui užtikrinti 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali 
darbuotojo ir jo šeimos narių vardu arba jį 
remdami jam neprieštaraujant dalyvauti 
Sutarties 45 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniuose 
direktyvoje nustatytų teisių vykdymui 
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numatytose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose.

užtikrinti numatytose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose.

Or. en

Pagrindimas

Galimybės teikti kolektyvinius ieškinius labai apribojamos, jeigu tam tikromis sąlygomis 
nebegalima nustatyti konkrečių namo grįžusių darbuotojų. Todėl reikėtų apriboti nuostatą dėl 
sutikimo.

Pakeitimas 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali
darbuotojo ir jo šeimos narių vardu arba jį 
remdami jam sutinkant dalyvauti Sutarties
45 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 
492/2011 1–10 straipsniuose direktyvoje 
nustatytų teisių vykdymui užtikrinti 
numatytose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje ir praktikoje nustatytus kriterijus 
yra teisėtai suinteresuoti, kad būtų 
užtikrintas šios direktyvos nuostatų 
laikymasis, turi teisę darbuotojo ir jo 
šeimos narių vardu arba jį remdami jam 
sutinkant dalyvauti SESV 45 straipsnyje ir 
Reglamento (ES) Nr. 492/2011 1–10 
straipsniuose direktyvoje nustatytų teisių 
vykdymui užtikrinti numatytose teisminėse 
ir (arba) administracinėse procedūrose.

Or. en

Pakeitimas 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
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asociacijos ir organizacijos turėtų 
neribotą galimybę susisiekti su 
atitinkamais darbuotojais rengiant 
kolektyvinius ieškinius ir imantis tolesnių 
veiksmų jiems ginti.

Or. en

Pakeitimas 145
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą.

2. 4 straipsnio nuostatos taikomos
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą.

Or. en

Pakeitimas 146
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
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tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 
užduotis.

tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 
užduotis. Valstybės narės užtikrina, kad ši 
įstaiga gintų tik darbuotojų interesus ir 
nebūtų jokio interesų konflikto su 
komerciniais ar kitokiais tikslais.

Or. de

Pakeitimas 147
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 
užduotis.

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. 
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
įstaigos visais proceso etapais atidžiai 
vertintų lyčių aspektus. Valstybės narės 
užtikrina, kad visi darbuotojai, 
neatsižvelgiant į ankstesnį jų statusą, 
naudodamiesi laisvo judėjimo teise arba 
po to galėtų nediskriminacinėmis 
sąlygomis kreiptis į šias įstaigas. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad naujai arba esamai įstaigai 
būtų skirta pakankamai išteklių 
papildomoms užduotims vykdyti, kad ji 
galėtų veiksmingai atlikti jai anksčiau 
priskirtas užduotis.
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Pagrindimas

Siekiant supaprastinimo, jeigu įsteigiami tokie organai, jie turėtų būti prieinami visiems 
atitinkamiems darbuotojams neatsižvelgiant į tai, ar jiems taikomos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, ar jie dirba per įdarbinimo įmones, komandiruojami ar deleguojami – jeigu jie 
naudojasi laisvu judėjimu, tai turi turėti galimybę ir kreiptis į minėtąją įstaigą.

Pakeitimas 148
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 
užduotis.

1. Valstybės narės paskiria vieną arba 
kelias įstaigas, kurios skatintų, analizuotų, 
stebėtų ir remtų vienodo požiūrio principo 
taikymą visiems darbuotojams ar jų šeimos 
nariams nediskriminuojant dėl pilietybės, ir 
suteikia jų veiklai užtikrinti būtinas 
priemones. Šios įstaigos gali priklausyti 
agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu 
siekia panašių tikslų, tačiau apima 
įvairesnių formų diskriminaciją. Šiuo 
atveju valstybės narės užtikrina, kad 
esamai įstaigai būtų skirta pakankamai 
išteklių papildomoms užduotims vykdyti, 
kad ji galėtų veiksmingai atlikti jai 
anksčiau priskirtas užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
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įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 
užduotis.

įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti esamoms 
agentūroms arba institucijoms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai ir tinkamai atlikti visas savo 
funkcijas, ypač jai anksčiau priskirtas 
užduotis.

Or. en

Pakeitimas 150
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 
užduotis.

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti esamoms 
agentūroms arba įstaigoms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 
užduotis. Valstybės narės, laikydamosi 
nacionalinių teisės aktų, 
nevyriausybinėms įstaigoms turėtų pavesti 
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teikti paramą asmenims, kurie yra patekę 
į nepalankią padėtį.

Or. de

Pakeitimas 151
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
įstaigos būtų įgaliotos:

2. Valstybės narės užtikrina, kad šių 
įstaigų kompetencija neturėtų poveikio 
nacionalinėms funkcijoms, praktikai ar 
kompetencijos sritims, jau 
priklausančioms socialiniams 
partneriams:

Or. en

Pakeitimas 152
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nepažeidžiant darbuotojų ar jų šeimos 
narių bei 4 straipsnyje nurodytų asociacijų, 
organizacijų ar kitų juridinių asmenų teisių, 
teikti nepriklausomą teisinę ir (arba) 
kitokią pagalbą darbuotojams ar jų šeimų 
nariams, šiems teikiant skundus;

a) nepažeidžiant darbuotojų ar jų šeimos 
narių bei 4 straipsnyje nurodytų asociacijų, 
organizacijų ar kitų juridinių asmenų teisių
ir laikantis nacionalinės teisės nuostatų 
bei praktikos, teikti nepriklausomą teisinę 
ir (arba) kitokią pagalbą darbuotojams ar jų 
šeimų nariams, šiems teikiant skundus;

Or. en

Pakeitimas 153
Ria Oomen-Ruijten
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlikti nepriklausomus tyrimus dėl 
diskriminacijos dėl pilietybės;

b) atlikti nepriklausomus tyrimus ir 
nepriklausomas analizes dėl 
(ne)diskriminacijos dėl pilietybės arba 
gyvenamosios vietos (pasienio darbuotojų 
atveju). Taip pat kiekviena valstybė narė 
turi pažymėti, kokios funkcijos 
paliekamos pilietybei;

Or. nl

Pakeitimas 154
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlikti nepriklausomus tyrimus dėl 
diskriminacijos dėl pilietybės;

b) atlikti nepriklausomus tyrimus dėl 
diskriminacijos dėl pilietybės ir kartu dėl 
diskriminacijos bet kuriuo kitu pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 155
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skelbti nepriklausomas ataskaitas ir 
rengti rekomendacijas visais klausimais, 
susijusiais su tokia diskriminacija;

c) skelbti nepriklausomas ataskaitas ir 
rengti rekomendacijas visais klausimais, 
susijusiais su tokia diskriminacija ir 
tiesiogiai ar netiesiogiai – su kitų formų 
diskriminacija (pvz., diskriminacija dėl 
lyties);
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Or. en

Pagrindimas

Moterys, dirbdamos ne savo valstybėje narėje, dažnai susiduria su dviguba diskriminacija. 
Tarpvalstybinės problemos dažnai turi poveikį teisėms į nėštumo ir gimdymo atostogas,
laikinojo nedarbingumo atostogas ir atostogas dėl šeiminių priežasčių. Reikėtų į tai 
atsižvelgti.

Pakeitimas 156
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) informuoti jaunus absolventus ir 
paskutinio kurso studentus apie jų teises 
dirbant užsienyje;

Or. en

Pakeitimas 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) nepažeidžiant darbuotojų ar jų šeimos 
narių bei 4 straipsnyje nurodytų asociacijų, 
organizacijų ar kitų juridinių asmenų teisių, 
teikti nepriklausomą teisinę ir (arba) 
kitokią pagalbą darbuotojams ar jų šeimų 
nariams, šiems teikiant skundus;

h) nepažeidžiant darbuotojų ar jų šeimos 
narių bei 4 straipsnyje nurodytų asociacijų, 
organizacijų ar kitų juridinių asmenų teisių, 
teikti nepriklausomą teisinę ir (arba) 
kitokią pagalbą, kuri apimtų visą 
nacionalinę darbo teisę, darbuotojams ar 
jų šeimų nariams, šiems teikiant skundus;

Or. de

Pakeitimas 158
Phil Bennion
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos 
ar naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie 
esamas ES lygmens informavimo ir 
paramos paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, 
SOLVIT, EURES, Europos įmonių tinklo 
ir vieno bendro informacinio punkto 
paslaugas, šiomis paslaugomis naudotųsi
ir bendradarbiautų su jų teikėjais.

3. Valstybės narės turėtų skatinti esamas 
ar naujai įsteigtas įstaigas naudotis
esamomis ES lygmens informavimo ir 
paramos paslaugomis, pvz., „Jūsų 
Europa“, SOLVIT, EURES, Europos 
įmonių tinklo ir vieno bendro informacinio 
punkto paslaugomis, ir bendradarbiauti su 
jų teikėjais.

Or. en

Pakeitimas 159
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie esamas 
ES lygmens informavimo ir paramos 
paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo ir vieno 
bendro informacinio punkto paslaugas, 
šiomis paslaugomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais.

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie esamas 
ES lygmens informavimo ir paramos 
paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo ir vieno 
bendro informacinio punkto paslaugas, 
šiomis paslaugomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie 
esamas informavimo ir paramos 
paslaugas, kurias teikia profesinės 
sąjungos, asociacijos, organizacijos ir kiti 
juridiniai asmenys, jomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais;

Or. en

Pakeitimas 160
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie esamas 
ES lygmens informavimo ir paramos 
paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo ir vieno 
bendro informacinio punkto paslaugas, 
šiomis paslaugomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais.

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos, taip pat profesinės 
sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos,
žinotų apie esamas ES lygmens 
informavimo ir paramos paslaugas, pvz., 
„Jūsų Europa“, SOLVIT, EURES, Europos 
įmonių tinklo ir vieno bendro informacinio 
punkto paslaugas, šiomis paslaugomis 
naudotųsi ir bendradarbiautų su jų 
teikėjais.

Or. de

Pakeitimas 161
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie esamas 
ES lygmens informavimo ir paramos 
paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo ir vieno 
bendro informacinio punkto paslaugas, 
šiomis paslaugomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais.

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie esamas 
ES lygmens informavimo ir paramos 
paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo ir vieno 
bendro informacinio punkto paslaugas, 
šiomis paslaugomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais. Valstybės 
narės užtikrina bendradarbiavimą su 
socialinių partnerių, NVO ar kitų 
suinteresuotųjų juridinių asmenų jau 
teikiamų informavimo ir paramos 
paslaugų teikėjais. Valstybės narės 
užtikrina, kad šis bendradarbiavimas ir 
procesas apimtų darbo inspekcijas, ir 
užtikrina, kad sudedamoji šio proceso 
dalis būtų darbo inspekcijų keitimasis 
patirtimi ir informacija.

Or. en
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Pakeitimas 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos ar 
naujai įsteigtos įstaigos žinotų apie esamas 
ES lygmens informavimo ir paramos 
paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo ir vieno 
bendro informacinio punkto paslaugas, 
šiomis paslaugomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais.

3. Valstybės narės užtikrina, kad šios
įstaigos žinotų apie esamas nacionalinio 
lygmens (per informacijos centrus) ir ES 
lygmens informavimo ir paramos 
paslaugas, pvz., „Jūsų Europa“, SOLVIT, 
EURES, Europos įmonių tinklo, vieno 
bendro informacinio punkto ir Europos 
nacionalinių informacijos centrų tinklo 
paslaugas, šiomis paslaugomis naudotųsi ir 
bendradarbiautų su jų teikėjais. Valstybės 
narės taip pat užtikrina bendradarbiavimą 
su socialinių partnerių ir NVO jau 
teikiamų informavimo ir paramos 
paslaugų teikėjais.

Or. en

Pakeitimas 163
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
tais atvejais, kai 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytos užduotys paskirstomos daugiau 
negu vienai įstaigai, būtų tinkamai 
atskirtos šių įstaigų atsakomybės sritys.

Or. en

Pakeitimas 164
Ria Oomen-Ruijten
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu daugiau nei vienam organui 
pavedamas 5 straipsnio 1 ir 2 dalyje 
nurodytų užduočių vykdymas, valstybės 
narės turi pasirūpinti šių organų 
bendradarbiavimu ir veiksmų 
koordinavimu, kad būtų išvengta 
įgaliojimų dubliavimosi arba nebuvimo.

Or. nl

Pakeitimas 165
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dialogas Interesų atstovavimas ir dialogas

Or. en

Pakeitimas 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina dialogą su 
atitinkamomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir socialiniais partneriais, 
kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir 
praktiką yra teisėtai suinteresuoti remti 
kovą su diskriminacija dėl pilietybės 
skatinant laikytis vienodo požiūrio 
principo.

Valstybės narės inicijuoja dialogą su 
atitinkamomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir socialiniais partneriais, 
kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir 
praktiką yra teisėtai suinteresuoti remti 
kovą su diskriminacija dėl pilietybės 
skatinant laikytis vienodo požiūrio 
principo.
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Or. en

Pakeitimas 167
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina dialogą su 
atitinkamomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir socialiniais partneriais, 
kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir 
praktiką yra teisėtai suinteresuoti remti 
kovą su diskriminacija dėl pilietybės 
skatinant laikytis vienodo požiūrio 
principo.

Valstybės narės skatina ir remia dialogą su 
suinteresuotosiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, atstovaujančiomis 
organizacijomis ir socialiniais partneriais, 
kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir 
praktiką yra teisėtai suinteresuoti remti 
kovą su diskriminacija dėl pilietybės ir 
kovą už vienodo požiūrio principą.

Or. en

Pakeitimas 168
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina dialogą su 
atitinkamomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir socialiniais partneriais, 
kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir 
praktiką yra teisėtai suinteresuoti remti 
kovą su diskriminacija dėl pilietybės 
skatinant laikytis vienodo požiūrio 
principo.

Valstybės narės skatina dialogą su 
socialiniais partneriais ir atitinkamomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis, kurie 
pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką 
yra teisėtai suinteresuoti remti kovą su 
diskriminacija dėl pilietybės skatinant 
laikytis vienodo požiūrio principo.

Or. en

Pakeitimas 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina dialogą su 
atitinkamomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir socialiniais partneriais, 
kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir 
praktiką yra teisėtai suinteresuoti remti 
kovą su diskriminacija dėl pilietybės 
skatinant laikytis vienodo požiūrio 
principo.

Valstybės narės skatina dialogą su 
socialiniais partneriais ir atitinkamomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis, kurie 
pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką 
yra teisėtai suinteresuoti remti kovą su 
diskriminacija dėl pilietybės skatinant 
laikytis vienodo požiūrio principo.

Or. en

Pakeitimas 170
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
vienodo požiūrio principo taikymą remti 
įsteigta įstaiga aktyviai skatintų interesų 
atstovavimą ir užtikrintų, kad darbuotojai 
ir jų šeimos nariai, kurie įgyvendina savo 
teisę į laisvą judėjimą, žinotų savo teises ir 
galėtų jomis naudotis.

Or. en

Pakeitimas 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės padeda darbuotojams iš 
kitų valstybių narių burtis į grupes ir 
remia jų organizacijas, ypač pažeidžiamų 
darbuotojų, dirbančių neoficialiuose 
dariniuose, grupes, pvz., sezoninius 
darbuotojus, priežiūros ir namų ūkio 
darbuotojus arba lytines paslaugas 
teikiančius darbuotojus. Valstybės narės 
taip pat teikia šiems darbuotojams 
informaciją apie galimybes įstoti į 
profesinę sąjungą ir padeda kitoje 
valstybėje narėje pripažinti narystę 
profesinėje sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 172
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Viršesnė tvarka mobiliesiems 

darbuotojams
1. Siekdama visapusiškai išnaudoti darbo 
rinką ir sudaryti geresnes sąlygas ES 
piliečių ir gyventojų judumui, Komisija 
apsvarsto galimybę taikyti savanorišką, 
individualią, viršesnę „29-ąją tvarką“, 
kuri papildytų nacionalines socialinės 
apsaugos sistemas.
2. Komisija nustato būtinuosius šios „29-
osios tvarkos“ reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 173
Heinz K. Becker
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje atitinkamiems asmenims 
tinkamomis priemonėmis būtų pranešta 
apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas
ir jau galiojančias susijusias Reglamento 
(ES) Nr. 492/2011 1–10 straipsnių 
nuostatas.

1. Valstybės narės ateityje turi užtikrinti, 
kad visoje jų teritorijoje atitinkami 
asmenys būtų asmeniškai supažindinami 
su pagal šią direktyvą priimtomis 
nuostatomis ir jau galiojančiomis 
susijusiomis Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsnių nuostatomis.
Tai turi būti daroma per EURES tinklą, 
įtraukiant socialinius partnerius ir kuo 
tvariau, plačiau ir prieinamiau 
visuomenei skleidžiant atitinkamą 
informaciją. Informacija pagal turinį, 
formą ir sklaidos metodus turi būti 
pritaikyta konkrečioms tikslinėms 
grupėms ir atitinkamai aiški, lengvai 
prieinama bei išsami.

Or. de

Pakeitimas 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje atitinkamiems asmenims 
tinkamomis priemonėmis būtų pranešta 
apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas 
ir jau galiojančias susijusias Reglamento 
(ES) Nr. 492/2011 1–10 straipsnių 
nuostatas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje, neatsižvelgiant į asmens 
statusą, atitinkamiems asmenims 
tinkamomis priemonėmis būtų pranešta ne 
tik apie pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas ir jau galiojančias susijusias 
Reglamento (ES) Nr. 492/2011 1–
10 straipsnių nuostatas, tačiau taip pat apie 
įvairiausias kitas taisykles, susijusias su 
socialiniu draudimu, įskaitant išmokas 
šeimai, teises darbe, darbo sąlygas, 
mokesčius, šeimos pripažinimą, kalbų 
mokymąsi, kurie yra labai svarbūs 
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darbuotojams ir jų šeimoms.

Or. en

Pakeitimas 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. Ši informacija taip pat turėtų būti 
lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. Valstybės narės pasirūpina, kad 
atitinkamos informacijos sklaida būtų kuo 
tvaresnė, prieinama visuomenei ir plati. 
Informacija pagal turinį, formą ir 
sklaidos metodus turėtų būti pritaikyta 
atitinkamiems darbuotojams atsižvelgiant 
į konkrečias tikslines grupes. Ši 
informacija taip pat turėtų būti lengvai 
prieinama svetainėse „Jūsų Europa“ ir 
EURES.

Or. de

Pakeitimas 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. Ši informacija taip pat turėtų būti 
lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES;

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises darbo ieškantiems asmenims, 
mobiliesiems darbuotojams ir 
darbdaviams, siekiant skatinti 
savanorišką geografinį darbuotojų 
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judumą sąžiningomis sąlygomis ir 
prisidėti prieš aukšto lygio kokybiško 
užimtumo. Ši informacija turėtų būti 
teikiama per individualias konsultacijas ir 
turėtų būti lengvai prieinama svetainėse 
„Jūsų Europa“ ir EURES;

Or. en

Pakeitimas 177
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. Ši informacija taip pat turėtų būti 
lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija keliomis kalbomis 
apie Sąjungos laisvo darbuotojų judėjimo 
teisės aktais nustatytas teises. Ši 
informacija taip pat turėtų būti lengvai 
prieinama svetainėse „Jūsų Europa“ ir 
EURES. Tai turi būti taikoma ir kilmės 
valstybei narei, ir tai valstybei narei, 
kurioje darbuotojas dirba.

Or. de

Pakeitimas 178
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. . Ši informacija taip pat turėtų būti 
lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES;

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojams patogiu būdu ir lengvai 
prieinama forma, taip pat neįgaliesiems, 
būtų teikiama aiški, išsami ir atnaujinta 
informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises, teisių gynimo procedūrą ir 
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informacijos centrus. Ši informacija turėtų 
būti teikiama vienoje bendroje oficialioje 
nacionalinėje interneto svetainėje, taip pat 
kitomis tinkamomis priemonėmis, pvz., 
lankstinukuose, ir turėtų būti lengvai 
prieinama svetainėse „Jūsų Europa“ ir 
EURES;

Or. en

Pakeitimas 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. Ši informacija taip pat turėtų būti 
lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES.

2. Valstybės narės užtikrina, kad per 
nacionalinius informacinius punktus būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami, 
atnaujinta ir daugiakalbė informacija apie 
Sąjungos laisvo darbuotojų judėjimo teisės 
aktais nustatytas teises ir esamas teisių 
apsaugos ir gynimo priemones. Valstybės 
narės taip pat skatinamos sukurti 
daugiakalbes interneto svetaines, skirtas 
informuoti apie laisvą darbuotojų 
judėjimą. Rinkdamosi vartojamas kalbas 
valstybės narės pirmiausia turi atsižvelgti į 
šiuo metu didžiausią tautinę judžių 
darbuotojų grupę toje šalyje. Ši 
informacija taip pat turėtų būti lengvai 
prieinama svetainėse „Jūsų Europa“ ir 
EURES.

Or. pl

Pakeitimas 180
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami 
ir atnaujinta informacija apie Sąjungos 
laisvo darbuotojų judėjimo teisės aktais 
nustatytas teises. Ši informacija taip pat 
turėtų būti lengvai prieinama svetainėse 
„Jūsų Europa“ ir EURES.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniai keitimosi informacija 
centrai teiktų aiškią, lengvai prieinamą, 
išsamią ir atnaujintą informaciją apie 
Sąjungos laisvo darbuotojų judėjimo teisės 
aktais nustatytas teises, taip pat apie 
turimas teisių apsaugos ir žalos 
kompensavimo priemones. Valstybės 
narės taip pat raginamos sukurti keletą 
interneto svetainių, kuriose būtų teikiama 
informacija apie laisvą darbuotojų 
judėjimą. Šiose interneto svetainėse 
pateikiama informacija turi būti susijusi 
su informacija apie socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimą. Ši informacija taip 
pat turėtų būti lengvai prieinama svetainėse 
„Jūsų Europa“ ir EURES. Taip pat turi 
būti skatinamas abipus sienos esančių 
atitinkamų informacijos teikimo centrų 
arba organų ryšių palaikymas, 
koordinavimo darbai ir 
bendradarbiavimas;

Or. nl

Pakeitimas 181
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. . Ši informacija taip pat turėtų būti 
lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES;

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises ir apie šių teisių apsaugos ir gynimo 
priemones. Ši informacija taip pat turėtų 
būti lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES;

Or. en
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Pakeitimas 182
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. Ši informacija taip pat turėtų būti 
lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES.

2. Valstybės narės užtikrina, kad visomis 
oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis 
būtų teikiama aiški, lengvai prieinama, 
išsami ir atnaujinta informacija apie 
Sąjungos laisvo darbuotojų judėjimo teisės 
aktais nustatytas teises. Ši informacija taip 
pat turėtų būti lengvai prieinama svetainėse 
„Jūsų Europa“ ir EURES.

Or. ro

Pakeitimas 183
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės atkreipia atitinkamų 
asmenų dėmesį į informaciją, susijusią su 
darbuotojams ir jų šeimoms, 
įgyvendinančioms laisvo judėjimo teisę, 
reikšmingomis papildomomis 
nacionalinėmis nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, gavusios prašymą, 
suteikia aiškią, lengvai prieinamą, 
išsamią ir atnaujintą informaciją apie 
laisvo ES darbuotojų judėjimo teises tiems 
savo piliečiams, kurie nori pasinaudoti 
teise laisvai persikelti į kitą valstybę narę.

Or. en

Pakeitimas 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa skyrius. Teisės aktų laikymosi 
kontrolė

Or. en

Pakeitimas 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis. Sankcijos
Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (ES) 
Nr. 492/2011 priimtas nacionalines 
nuostatas, ir imasi visų priemonių, 
reikalingų užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos ir vykdomos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip [… perkėlimo data] 
apie šias nuostatas praneša Komisijai. Jos 
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nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius jų pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis. Darbo teisės nuostatų 
vykdymo patikrinimai

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti 
tinkami tikrinimo ir kontrolės 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir 
stebėti, ar laikomasi Reglamente (ES) 
Nr. 492/2011 įtvirtintų nuostatų ir 
taisyklių, ir užtikrinti, kad jis būtų 
tinkamai taikomas ir vykdomas.

Or. en

Pakeitimas 188
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali priimti arba toliau 
taikyti nuostatas, kuriomis vienodo 
požiūrio principas apsaugomas labiau nei 
nustatyta šioje direktyvoje.

1. Valstybės narės gali priimti arba toliau 
taikyti nuostatas, kuriomis vienodo 
požiūrio principas apsaugomas labiau nei 
nustatyta šioje direktyvoje. Valstybės narės 
raginamos išplėsti procedūrinių teisių 
taikymo sritį ir jas taikyti visiems 
suinteresuotiesiems darbuotojams ir jų 
šeimoms, neatsižvelgiant į tai, ar ši 
taikymo sritis susijusi su laisvu judėjimu 
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pagal 45 straipsnį, ar su kitų rūšių darbo 
migracija.

Or. en

Pakeitimas 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad būtų 
išplečiamos 5 straipsnyje nurodytų 
struktūrų ir įstaigų, atsakingų už vienodo 
požiūrio į visus darbuotojus ar jų šeimos 
narius taikymo jų nediskriminuojant dėl 
pilietybės skatinimą, analizę, stebėseną ir 
paramą, kompetencijos sritys, kad jos taip 
pat apimtų visų ES piliečių ir jų šeimos 
narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje.

2. Valstybės narės numato, kad būtų 
išplečiamos 5 straipsnyje nurodytų 
struktūrų ir įstaigų, atsakingų už vienodo 
požiūrio į visus darbuotojus ar jų šeimos 
narius taikymo jų nediskriminuojant dėl 
pilietybės skatinimą, analizę, stebėseną ir 
paramą, kompetencijos sritys, kad jos taip 
pat apimtų visų ES piliečių ir jų šeimos 
narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 190
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad būtų 
išplečiamos 5 straipsnyje nurodytų 
struktūrų ir įstaigų, atsakingų už vienodo 

2. Valstybės narės gali numatyti, kad būtų 
išplečiamos 5 straipsnyje nurodytų 
struktūrų ir įstaigų, atsakingų už vienodo 
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požiūrio į visus darbuotojus ar jų šeimos 
narius taikymo jų nediskriminuojant dėl 
pilietybės skatinimą, analizę, stebėseną ir 
paramą, kompetencijos sritys, kad jos taip 
pat apimtų visų ES piliečių ir jų šeimos 
narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje.

požiūrio į visus darbuotojus ar jų šeimos 
narius taikymo jų nediskriminuojant dėl 
pilietybės skatinimą, analizę, stebėseną ir 
paramą, kompetencijos sritys, kad jos taip 
pat apimtų tarpvalstybinius darbuotojus, 
kitus darbuotojus, taip pat visų ES piliečių 
ir jų šeimos narių, besinaudojančių savo 
laisvo judėjimo teise, teisę į vienodą 
požiūrį nediskriminuojant jų dėl pilietybės, 
kaip įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybių narių numatytos 5 
straipsnyje nurodytų struktūrų ir įstaigų 
kompetencijos sritys apima ir 
komandiruojamus darbuotojus, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 96/71/EB.

Or. en

Pakeitimas 192
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino 

Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo
perkėlimo į nacionalinę teisę termino 
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pabaigos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, 
kad prireikus būtų pasiūlyti reikiami 
pakeitimai.

pabaigos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, 
kad prireikus būtų pasiūlyti reikiami 
pakeitimai arba pateikti pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Or. en

Pakeitimas 193
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje ataskaitoje Komisija papildomai 
dėmesio skiria galimiems sunkumams, su 
kuriais jauni absolventai susiduria 
judėdami Sąjungoje, siekdami gauti tiek 
terminuoto, tiek neterminuoto pobūdžio 
darbo vietą.

Or. en

Pakeitimas 194
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje ataskaitoje Komisija papildomai 
dėmesio skiria galimiems sunkumams, su 
kuriais jauni absolventai susiduria 
judėdami Sąjungoje.

Or. en
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Pakeitimas 195
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat išnagrinėja galimus 
sunkumus, su kuriais susiduria 
darbuotojų sutuoktiniai, kai šie 
sutuoktiniai yra trečiųjų šalių piliečiai.

Or. en

Pakeitimas 196
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija taip pat išnagrinėja galimus 
sunkumus, su kuriais susiduria 
darbuotojų sutuoktiniai, kai šie 
sutuoktiniai yra trečiųjų šalių piliečiai.

Or. en


