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Pakeitimas 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Todėl, kadangi nėra horizontaliųjų 
Bendrijos teisės aktų, trečiųjų šalių piliečių 
teisės skiriasi priklausomai nuo valstybės 
narės, kurioje jie dirba, ir pilietybės. Jie 
neturi tokių pačių teisių kaip tos valstybės 
narės piliečiai arba kiti ES piliečiai. 
Siekiant toliau plėtoti nuoseklią imigracijos 
politiką, sumažinti ES piliečių ir teisėtai 
dirbančių trečiųjų šalių piliečių teisių 
skirtumus ir papildyti imigracijos sritį 
reglamentuojantį acquis, turėtų būti 
nustatytos tam tikros teisės visų pirma 
nurodant politikos sritis, kuriose trečiųjų 
šalių darbuotojams, teisėtai esantiems, 
tačiau dar neturintiems ilgalaikio gyventojo 
statuso valstybėje narėje, taikomos 
vienodos sąlygos kaip ir valstybių narių 
piliečiams. Tokiomis nuostatomis siekiama 
sukurti vienodas sąlygas ES viduje, 
pripažinti, kad tokie teisėtai valstybėse 
narėse dirbantys trečiųjų šalių piliečiai 
savo darbu ir mokamais mokesčiais 
prisideda prie Europos ekonomikos, ir 
užtikrinti, kad bus sumažinta nesąžininga 
konkurencija tarp valstybių narių ir trečiųjų 
šalių piliečių, kuri atsiranda dėl galimo 
pastarųjų išnaudojimo. „Trečiosios šalies 
darbuotojo“ apibrėžtis, kaip tai numato 
šios Direktyvos 2 straipsnio b dalis, 
neprieštaraujant darbo santykių sąvokos 
aiškinimams kituose ES teisės aktuose –
tai trečiosios šalies pilietis, kuriam leista 
atvykti į valstybės narės teritoriją, kuris 
teisėtai joje gyvena, kuriam leista dirbti 
apmokamais santykiais grindžiamą darbą 
pagal nacionalinę teisę ir (arba) pagal tos 
valstybės narės nacionalinę praktiką;

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 18
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 19
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems 
valstybės narės teritorijoje, turėtų būti 
taikomos vienodos socialinės apsaugos 
sąlygos. Socialinės apsaugos sritys 
apibrėžtos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo 
pagal darbo sutartį dirbantiems 
asmenims, savarankiškai dirbantiems 
asmenims ir jų šeimos nariams, 
judantiems Bendrijoje. 2003 m. gegužės 
14 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 859/2003, išplečiantis Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/1971 ir Reglamento (EEB) 
Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių 
piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl 
jų pilietybės, išplečia Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/1971 nuostatų taikymą trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena 
Europos Sąjungoje ir kurių padėtis susijusi 
su keliomis valstybėmis. Šios direktyvos 
nuostatos dėl vienodų sąlygų socialinio 
draudimo srityje taip pat taikomos 
asmenims, atvykstantiems į valstybę narę 
tiesiai iš trečiosios šalies. Tačiau ši 
direktyva neturėtų suteikti daugiau teisių 
nei numatyta galiojančiuose Bendrijos 
teisės aktuose socialinės apsaugos srityje 
trečiųjų šalių piliečiams, kurių statusas 
susijęs su daugiau nei viena valstybe nare.

(16) Trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems 
valstybės narės teritorijoje, turėtų būti 
taikomos vienodos socialinės apsaugos 
sąlygos. Socialinės apsaugos sritys 
apibrėžtos 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo. 2003 m. gegužės 14 d. 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 859/2003, 
išplečiantis Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/1971 ir Reglamento (EEB) 
Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių 
piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl 
jų pilietybės, išplečia Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/1971 nuostatų taikymą trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena 
Europos Sąjungoje ir kurių padėtis susijusi 
su keliomis valstybėmis. Šios direktyvos 
nuostatos dėl vienodų sąlygų socialinio 
draudimo srityje taip pat taikomos 
asmenims, atvykstantiems į valstybę narę 
tiesiai iš trečiosios šalies. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo klausimu diskutuojama, siekiant atnaujinti atitinkamą Reglamentą: neturėtume užkirsti 
kelio deryboms šioje konstatuojamoje dalyje.
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Pakeitimas 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems 
valstybės narės teritorijoje, turėtų būti 
taikomos vienodos socialinės apsaugos 
sąlygos. Socialinės apsaugos sritys 
apibrėžtos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal 
darbo sutartį dirbantiems asmenims, 
savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų 
šeimos nariams, judantiems Bendrijoje. 
2003 m. gegužės 14 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/2003, 
išplečiantis Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/1971 ir Reglamento (EEB) 
Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių 
piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl 
jų pilietybės, išplečia Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/1971 nuostatų taikymą trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena 
Europos Sąjungoje ir kurių padėtis susijusi 
su keliomis valstybėmis. Šios direktyvos 
nuostatos dėl vienodų sąlygų socialinio 
draudimo srityje taip pat taikomos 
asmenims, atvykstantiems į valstybę narę 
tiesiai iš trečiosios šalies. Tačiau ši 
direktyva neturėtų suteikti daugiau teisių 
nei numatyta galiojančiuose Bendrijos 
teisės aktuose socialinės apsaugos srityje 
trečiųjų šalių piliečiams, kurių statusas 
susijęs su daugiau nei viena valstybe nare.

(16) Trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems 
valstybės narės teritorijoje, turėtų būti 
taikomos vienodos socialinės apsaugos 
sąlygos. Socialinės apsaugos sritys 
apibrėžtos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal 
darbo sutartį dirbantiems asmenims, 
savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų 
šeimos nariams, judantiems Bendrijoje. 
2003 m. gegužės 14 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/2003, 
išplečiantis Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/1971 ir Reglamento (EEB) 
Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių 
piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl 
jų pilietybės, išplečia Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/1971 nuostatų taikymą trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena 
Europos Sąjungoje ir kurių padėtis susijusi 
su keliomis valstybėmis. Šios direktyvos 
nuostatos dėl vienodų sąlygų socialinio 
draudimo srityje taip pat taikomos 
asmenims, patenkantiems į valstybę narę 
tiesiai iš trečiosios valstybės, bet 
leidžiančios valstybėms narėms taikyti 
vienodas sąlygas tik dirbantiems. Tačiau ši 
direktyva neturėtų suteikti daugiau teisių 
nei numatyta galiojančiuose Bendrijos 
teisės aktuose socialinės apsaugos srityje 
trečiųjų šalių piliečiams, kurių statusas 
susijęs su daugiau nei viena valstybe nare
ir neturėtų riboti valstybių narių galių 
nustatyti savo socialinės apsaugos 
sistemas ir nustatyti sąlygas, pagal kurias 
asmuo tampa socialinės apsaugos 
sistemos nariu. Be to, ši direktyva 
neturėtų suteikti teisių esant padėčiai, 
kuri nepatenka į Sąjungos teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
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gyvenančių šeimos narių atveju.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Direktyvos taikymo sritį – t. y. į ją patenka asmenys, atvykstantys į valstybę 
narę su tikslu įsidarbinti, bet taip pat ir asmenys, kurių leidimas gyventi suteikia galimybę 
dirbti – ypač svarbu, kad gyvenamosios vietos pagrindu grindžiamų socialinės apsaugos 
sistemų buvimas būtų aptartas 12 straipsnyje, paliekant valstybėms narėms galimybę apriboti 
vienodų sąlygų socialinės apsaugos srityje taikymą dirbantiems asmenims, kad būtų išvengta 
svarbių ir esminių pakyčių gyvenamosios vietos pagrindu grindžiamų socialinės apsaugos 
sistemose.

Pakeitimas 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems 
valstybės narės teritorijoje, turėtų būti 
taikomos vienodos socialinės apsaugos 
sąlygos. Socialinės apsaugos sritys 
apibrėžtos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo 
pagal darbo sutartį dirbantiems 
asmenims, savarankiškai dirbantiems 
asmenims ir jų šeimos nariams, 
judantiems Bendrijoje. 2003 m. gegužės 
14 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 859/2003, išplečiantis Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/1971 ir Reglamento (EEB) 
Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių 
piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl 
jų pilietybės, išplečia Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/1971 nuostatų taikymą trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena 
Europos Sąjungoje ir kurių padėtis susijusi 
su keliomis valstybėmis. Šios direktyvos 
nuostatos dėl vienodų sąlygų socialinio 
draudimo srityje taip pat taikomos 
asmenims, atvykstantiems į valstybę narę 

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ES teisė neapriboja valstybių narių 
teisės nustatyti savo socialinės apsaugos 
sistemas. Kadangi ši sritis nėra suderinta 
ES lygiu, kiekviena valstybė narė savo 
teisės aktais nustato sąlygas, kuriomis 
suteikiamos socialinės išmokos, taip pat 
tokių išmokų dydį ir laikotarpį, kuriuo jos 
teikiamos. Tačiau naudodamosi šia teise 
valstybės narės turėtų laikytis ES teisės. 
Trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikoma 
ši direktyva, turėtų atitikti kompetentingos 
valstybės narės teisės aktuose išdėstytas 
sąlygas dėl dalyvavimo socialinės 
apsaugos sistemoje ar teisės gauti išmoką.

Or. en
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Pakeitimas 23
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 25
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) kuriems taikoma Direktyva 96/71/EB jų 
komandiravimo laikotarpiu; ja nedaroma 
poveikio valstybių narių atsakomybei 
priimant sprendimus dėl trečiųjų šalių 
piliečių įsileidimo į savo nacionalines 
darbo rinkas. Ši direktyva neriboja 
valstybių narių teisės palikti arba nustatyti 
specialias nacionalinei darbo rinkai 
taikomas imigracijos taisykles;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 27
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo
užmokestį ir atleidimą, darbuotojų sveikatą 
ir saugą, darbo laiką, apmokamas 
atostogas ir drausmines procedūras;

Or. fr

Pagrindimas

Išplečiama vienodų sąlygų taikymo sritis.

Pakeitimas 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) socialinės apsaugos sritimis, kaip 
apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo.

Or. en

Pagrindimas

Naujas teisės aktas dėl socialinės apsaugos sistemos koordinavimo bus (EB) 883/2004.
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Pakeitimas 29
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) nacionalinių teisės aktų nuostatos dėl 
socialinės apsaugos sričių, kaip apibrėžta 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo. Taip pat lydimasis 
Reglamentas, išplečiantis socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo taikymą 
trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar 
netaikomos dėl jų pilietybės ir kurie 
teisėtai gyvena ES pasienyje;

Or. en

Pakeitimas 30
Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 31
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) suteikdamos šio straipsnio 1 dalyje 
numatytas teises, nustatytas pagal savo 
nacionalinę teisę. 

Or. de

Pagrindimas

Subsidiarumo principas reikalauja, kad valstybės narės gali pačios gali spręsti dėl platesnių 
teisių trečiųjų šalių piliečiams. Tačiau į Direktyvą turi būti įtraukta bent jau nuostata, 
suteikianti valstybėms narėms bendrą galimybę apriboti teises, suteikiamas 12 straipsnio 1 
dalimi.

Pakeitimas 32
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali apriboti tokių pat 
sąlygų kaip ir jų piliečiams taikymą:

2. Valstybės narės gali apriboti vienodų 
kaip ir savo piliečiams sąlygų taikymą tik 
šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies 
h punkte numatytas teises, susijusias su 

Išbraukta.
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socialiniu būstu, tik tiems trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie jau išbuvo arba kurie 
turi teisę jos teritorijoje būti ne mažiau 
kaip trejus metus;

Or. en

Pakeitimas 34
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies a, b 
ir g punktuose numatytas teises tik 
dirbantiems trečiųjų šalių piliečiams;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) apribodamos pagal 1 dalies e punktą 
suteikiamas teises, išskyrus su bedarbio 
pašalpomis susijusias teises, asmenims, 
kuriems leidimas išduodamas remiantis 
ankstesniu darbu atitinkamoje valstybėje 
narėje, įdarbintiems trečiųjų šalių 
piliečiams;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Direktyvos taikymo sritį – t. y. į ją patenka asmenys, atvykstantys į valstybę 
narę su tikslu įsidarbinti, bet taip pat ir asmenys, kurių leidimas gyventi suteikia galimybę 
dirbti – ypač svarbu, kad gyvenamosios vietos pagrindu grindžiamų socialinės apsaugos 
sistemų buvimas būtų aptartas 12 straipsnyje, paliekant valstybėms narėms galimybę apriboti 
vienodų sąlygų socialinės apsaugos srityje taikymą dirbantiems asmenims, kad būtų išvengta 
svarbių ir esminių pakyčių gyvenamosios vietos pagrindu grindžiamų socialinės apsaugos 
sistemose.
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Pakeitimas 38
Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 39
Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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