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Pakeitimas 24
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 
2 dalies a ir b punktus,

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 
2 dalies a ir b punktus ir 79 straipsnio 
5 dalį,

Or. en

Pakeitimas 25
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdami į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 
15 straipsnio 3 dalį, 27, 28, 31 ir 
33 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 26
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdami į Tarptautinės darbo 
organizacijos Konvenciją Nr. 102 dėl 
socialinės apsaugos (minimalūs 
standartai),
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Or. en

Pakeitimas 27
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdami į Tarptautinės darbo 
organizacijos Konvenciją Nr. 118 dėl 
vienodo požiūrio (socialinė apsauga),

Or. en

Pakeitimas 28
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 d nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdami į Tarptautinės darbo 
organizacijos Konvenciją Nr. 143 dėl 
darbuotojų migrantų,

Or. en

Pakeitimas 29
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 e nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdami į Tarptautinės darbo 
organizacijos Konvenciją Nr. 97 dėl 
migracijos įsidarbinimo tikslais,
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Or. en

Pakeitimas 30
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikatu „2020 m. 
Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“ nustatyti tikslai 
Sąjungai tapti žiniomis ir inovacijomis 
grindžiama ekonomika, mažinti 
bendrovėms tenkančią administracinę naštą 
ir siekti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyros. Priemonės, palengvinančios
vadovų, specialistų arba aukštąjį 
išsilavinimą turinčių stažuotojų (trečiųjų 
šalių piliečių) atvykimą į Europos Sąjungą 
juos perkeliant bendrovės viduje, turėtų
būti svarstomos šiomis platesnėmis 
aplinkybėmis.

(3) Komisijos komunikatu „2020 m. 
Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“ nustatyti tikslai 
Sąjungai tapti žiniomis ir inovacijomis 
grindžiama ekonomika, mažinti 
bendrovėms tenkančią administracinę naštą 
ir siekti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyros. Priemonės, kuriomis 
siekiama pagerinti vadovų, specialistų 
arba aukštąjį išsilavinimą turinčių 
stažuotojų (trečiųjų šalių piliečių) atvykimo
į Europos Sąjungą juos perkeliant 
bendrovės viduje procedūras ir nustatyti 
bendrą lygių teisių pagrindą, galėtų būti 
svarstomos šiomis platesnėmis 
aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 31
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Trečiųjų šalių piliečiai, kuriems 
leista dirbti valstybių narių teritorijose, 
turi teisę į tokias pačias darbo sąlygas 
kaip ir Sąjungos piliečiai.

Or. en



AM\871544LT.doc 5/87 PE467.306v02-00

LT

Pagrindimas

Ši nuostata atitinka Pagrindinių teisių chartiją.

Pakeitimas 32
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl šio pagrindinio personalo 
perkėlimo bendrovių viduje priimančios 
bendrovės įgyja įgūdžių ir žinių, inovacijų 
ir didesnių ekonominių galimybių, tai 
Europoje skatina žinių ekonomikos plėtrą 
ir kartu aktyvina investicijų srautus visoje 
Sąjungoje. Gerai valdomas darbuotojų 
perkėlimas iš trečiųjų šalių taip pat gali 
padėti palengvinti darbuotojų perkėlimą iš 
Sąjungos į trečiųjų šalių bendroves ir 
sudaryti Sąjungai sąlygas įgyti tvirtesnę 
poziciją jos santykiuose su tarptautiniais 
partneriais.
 Palengvinant asmenų perkėlimą bendrovių 
viduje tarptautinėms grupėms sudaromos 
sąlygos optimaliai panaudoti savo 
žmogiškuosius išteklius.

(6) Dėl šio pagrindinio personalo 
perkėlimo bendrovių viduje priimančios 
bendrovės įgyja įgūdžių ir žinių, inovacijų 
ir didesnių ekonominių galimybių, tai 
Europoje skatina žinių ekonomikos plėtrą 
ir kartu prisideda prie ūkio 
konkurencingumo stiprinimo visoje 
Sąjungoje. Gerai valdomas darbuotojų 
perkėlimas iš trečiųjų šalių taip pat gali 
padėti palengvinti darbuotojų perkėlimą iš 
Sąjungos į trečiųjų šalių bendroves ir 
sudaryti Sąjungai sąlygas įgyti tvirtesnę 
poziciją jos santykiuose su tarptautiniais 
partneriais. Palengvinant asmenų 
perkėlimą bendrovių viduje tarptautinėms 
grupėms sudaromos sąlygos optimaliai 
panaudoti savo žmogiškuosius išteklius.

Or. lt

Pakeitimas 33
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva nustatomos taisyklės taip 
pat yra naudingos migrantų kilmės šalims, 
nes laikina migracija skatina įgūdžių, 
žinių, technologijų ir praktinės patirties 

(7) Šia direktyva nustatomos taisyklės taip 
pat gali būti naudingos migrantų kilmės 
šalims, nes tinkamai nustatytomis 
sąlygomis laikina migracija galėtų skatinti
įgūdžių, žinių, technologijų ir praktinės 
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perdavimą. patirties perdavimą.

Or. en

Pakeitimas 34
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Sąjungos pirmenybės 
principo, kiek tai susiję su galimybe patekti 
į valstybių narių darbo rinką, kaip nustatyta 
atitinkamose Stojimo aktų nuostatose.
Remiantis šiuo principu valstybės narės bet 
kuriuo laikotarpiu, kai taikomos 
nacionalinės arba pagal dvišalius 
susitarimus priimtos priemonės, pirmenybę 
patekti į darbo rinką teikia valstybių narių, 
o ne trečiųjų šalių piliečiams.

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Sąjungos pirmenybės 
principo, kiek tai susiję su galimybe patekti 
į valstybių narių darbo rinką, kaip nustatyta 
atitinkamose Stojimo aktų nuostatose.
Remiantis šiuo principu valstybės narės bet 
kuriuo laikotarpiu, kai taikomos 
nacionalinės arba pagal dvišalius 
susitarimus priimtos priemonės, pirmenybę 
patekti į darbo rinką teikia savo ar kitų
valstybių narių, o ne trečiųjų šalių 
piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 35
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Sąjungos pirmenybės 
principo, kiek tai susiję su galimybe patekti 
į valstybių narių darbo rinką, kaip nustatyta 
atitinkamose Stojimo aktų nuostatose. 
Remiantis šiuo principu valstybės narės bet 
kuriuo laikotarpiu, kai taikomos 
nacionalinės arba pagal dvišalius 
susitarimus priimtos priemonės, pirmenybę 

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Sąjungos pirmenybės 
principo, kiek tai susiję su galimybe patekti 
į valstybių narių darbo rinką, kaip nustatyta 
atitinkamose Stojimo aktų nuostatose. 
Remiantis šiuo principu valstybės narės bet 
kuriuo laikotarpiu, kai taikomos 
nacionalinės arba pagal dvišalius 
susitarimus priimtos priemonės, pirmenybę 
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patekti į darbo rinką teikia valstybių narių, 
o ne trečiųjų šalių piliečiams.

patekti į darbo rinką teikia valstybių narių, 
o ne trečiųjų šalių piliečiams. Proceso 
metu Sąjungos piliečių ir trečiųjų šalių 
piliečių atžvilgiu turi būti privalomai 
laikomasi nacionalinio minimalios algos 
lygio ir minimalių valstybės, kurioje 
asmuo dirba, standartų (darbo vietos 
principas). 

Or. de

Pakeitimas 36
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Sąjungos pirmenybės 
principo, kiek tai susiję su galimybe patekti 
į valstybių narių darbo rinką, kaip nustatyta 
atitinkamose Stojimo aktų nuostatose. 
Remiantis šiuo principu valstybės narės bet 
kuriuo laikotarpiu, kai taikomos 
nacionalinės arba pagal dvišalius 
susitarimus priimtos priemonės, pirmenybę 
patekti į darbo rinką teikia valstybių narių, 
o ne trečiųjų šalių piliečiams.

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Sąjungos pirmenybės 
principo, kiek tai susiję su galimybe patekti 
į valstybių narių darbo rinką, kaip nustatyta 
atitinkamose Stojimo aktų nuostatose. 
Remiantis šiuo principu valstybės narės bet 
kuriuo laikotarpiu, kai taikomos 
nacionalinės arba pagal dvišalius 
susitarimus priimtos priemonės, pirmenybę 
patekti į darbo rinką teikia valstybių narių, 
o ne trečiųjų šalių piliečiams. Nors ir 
užtikrinama, kad būtų laikomasi šio 
principo, tai negali būti naudojama 
siekiant nukrypti nuo vienodo užmokesčio 
už vienodą darbą principo, tiek 
atsižvelgiant į darbuotojus iš valstybių 
narių, tiek į trečiųjų šalių piliečius. Ši 
direktyva turėtų būti taikoma visapusiškai 
atsižvelgiant į laisvo darbuotojų judėjimo 
Sąjungoje principą, kurio laikantis būtų 
panaikinama bet kokia darbuotojų 
diskriminacija dėl pilietybės įdarbinant, 
mokant darbo užmokestį ir vykdant kitas 
darbo ir užimtumo sąlygas.

Or. en
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Pagrindimas

Sutarties 45 straipsnyje nustatyta, kad laisvas darbuotojų judėjimas ir bet kokios 
diskriminacijos dėl pilietybės panaikinimas yra glaudžiai susiję.

Pakeitimas 37
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Šia direktyva, visapusiškai laikantis 
atitinkamų TDO konvencijų, turėtų būti 
nustatomos bendrovių viduje perkeliamų 
darbuotojų, kurie yra trečiųjų šalių 
piliečiai, teisės ir su tuo susijusios sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šioje direktyvoje „bendrovių viduje 
perkeliamų asmenų“ sąvoka apima 
vadovus, specialistus ir stažuotojus, 
turinčius aukštąjį išsilavinimą. Jų apibrėžtis
grindžiama konkrečiais Sąjungos 
įsipareigojimais pagal Bendrąjį susitarimą
dėl prekybos paslaugomis (GATS) ir
dvišalius prekybos susitarimus. Pagal 
Bendrąjį susitarimą dėl prekybos 
paslaugomis prisiimti įsipareigojimai 
neapima atvykimo, buvimo ir darbo 
sąlygų. Todėl šie įsipareigojimai 
papildomi šia direktyva ir ji palengvina jų 
įgyvendinimą. Tačiau šios direktyvos 
apimama asmenų perkėlimo bendrovių 
viduje taikymo sritis yra platesnė, nei 

(10) Šioje direktyvoje „bendrovių viduje 
perkeliamų asmenų“ sąvoka apima 
vadovus, specialistus ir stažuotojus, 
turinčius aukštąjį išsilavinimą. Jų apibrėžtis
susijusi su Europos kvalifikacijų sandara,
pagal kurią nustatoma Europos 
orientacinė sistema, skirta kvalifikacijai 
palyginamai ir skaidriai įvertinti, ir dera 
su Bendruoju susitarimu dėl prekybos 
paslaugomis (GATS) ir dvišaliais prekybos
susitarimais.
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numatyta prekybos įsipareigojimuose, nes 
perkėlimas nebūtinai vykdomas paslaugų 
srityje, o asmuo gali būti perkeliamas iš 
trečiosios šalies, kuri nėra prekybos 
susitarimo šalis.

Or. en

Pakeitimas 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šioje direktyvoje „bendrovių viduje 
perkeliamų asmenų“ sąvoka apima 
vadovus, specialistus ir stažuotojus, 
turinčius aukštąjį išsilavinimą. Jų apibrėžtis 
grindžiama konkrečiais Sąjungos 
įsipareigojimais pagal Bendrąjį susitarimą 
dėl prekybos paslaugomis (GATS) ir 
dvišalius prekybos susitarimus. Pagal 
Bendrąjį susitarimą dėl prekybos 
paslaugomis prisiimti įsipareigojimai 
neapima atvykimo, buvimo ir darbo sąlygų. 
Todėl šie įsipareigojimai papildomi šia 
direktyva ir ji palengvina jų įgyvendinimą. 
Tačiau šios direktyvos apimama asmenų 
perkėlimo bendrovių viduje taikymo sritis 
yra platesnė, nei numatyta prekybos 
įsipareigojimuose, nes perkėlimas 
nebūtinai vykdomas paslaugų srityje, o 
asmuo gali būti perkeliamas iš trečiosios 
šalies, kuri nėra prekybos susitarimo šalis.

(10) Šioje direktyvoje „bendrovių viduje 
perkeliamų asmenų“ sąvoka apima 
vadovus ir specialistus, turinčius aukštąjį 
išsilavinimą. Jų apibrėžtis grindžiama 
konkrečiais Sąjungos įsipareigojimais 
pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos 
paslaugomis (GATS) ir dvišalius prekybos 
susitarimus. Pagal Bendrąjį susitarimą dėl 
prekybos paslaugomis prisiimti 
įsipareigojimai neapima atvykimo, buvimo 
ir darbo sąlygų. Todėl šie įsipareigojimai 
papildomi šia direktyva ir ji palengvina jų 
įgyvendinimą. Tačiau šios direktyvos 
apimama asmenų perkėlimo bendrovių 
viduje taikymo sritis yra platesnė, nei 
numatyta prekybos įsipareigojimuose, nes 
perkėlimas nebūtinai vykdomas paslaugų 
srityje, o asmuo gali būti perkeliamas iš 
trečiosios šalies, kuri nėra prekybos 
susitarimo šalis.

Or. de

Pakeitimas 40
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šioje direktyvoje „bendrovių viduje 
perkeliamų asmenų“ sąvoka apima 
vadovus, specialistus ir stažuotojus, 
turinčius aukštąjį išsilavinimą. Jų apibrėžtis 
grindžiama konkrečiais Sąjungos 
įsipareigojimais pagal Bendrąjį susitarimą 
dėl prekybos paslaugomis (GATS) ir 
dvišalius prekybos susitarimus. Pagal 
Bendrąjį susitarimą dėl prekybos 
paslaugomis prisiimti įsipareigojimai 
neapima atvykimo, buvimo ir darbo sąlygų. 
Todėl šie įsipareigojimai papildomi šia 
direktyva ir ji palengvina jų įgyvendinimą. 
Tačiau šios direktyvos apimama asmenų 
perkėlimo bendrovių viduje taikymo sritis 
yra platesnė, nei numatyta prekybos 
įsipareigojimuose, nes perkėlimas 
nebūtinai vykdomas paslaugų srityje, o 
asmuo gali būti perkeliamas iš trečiosios 
šalies, kuri nėra prekybos susitarimo šalis.

(10) Šioje direktyvoje „bendrovių viduje 
perkeliamų asmenų“ sąvoka apima 
vadovus, specialistus ir stažuotojus, 
turinčius aukštąjį išsilavinimą ir profesinę 
kvalifikaciją. Bendrovės viduje perkeliami 
asmenys dirba aukštos kvalifikacijos 
reikalaujantį darbą. Jų apibrėžtis 
grindžiama konkrečiais Sąjungos 
įsipareigojimais pagal Bendrąjį susitarimą 
dėl prekybos paslaugomis (GATS) ir 
dvišalius prekybos susitarimus. Pagal 
Bendrąjį susitarimą dėl prekybos 
paslaugomis prisiimti įsipareigojimai 
neapima atvykimo, buvimo ir darbo sąlygų. 
Todėl šie įsipareigojimai papildomi šia 
direktyva ir ji palengvina jų įgyvendinimą. 
Tačiau šios direktyvos apimama asmenų
perkėlimo bendrovių viduje taikymo sritis 
yra platesnė, nei numatyta prekybos 
įsipareigojimuose, nes perkėlimas 
nebūtinai vykdomas paslaugų srityje, o 
asmuo gali būti perkeliamas iš trečiosios 
šalies, kuri nėra prekybos susitarimo šalis.

Or. en

Pakeitimas 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip 
komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 

(11) Šios direktyvos tikslas – apsaugoti 
darbuotojus ir garantuoti valstybėse narėse 
įsisteigusių įmonių ir trečiosiose šalyse 
įsisteigusių įmonių sąžiningą konkurenciją, 
nes tuo užtikrinama, kad pastarosios 
negalėtų naudotis žemesniais darbo 
standartais, kad įgytų konkurencinį 
pranašumą.
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teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

Or. de

Pakeitimas 42
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip 
komandiruojamiems darbuotojams, kurių
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip vietos
darbuotojams. Bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims turėtų būti 
sudaromos tokios pačios sąlygos kaip 
priimančios valstybės narės piliečiams ar 
nuolatiniams darbuotojams ne tik 
atlyginimo, bet ir visų darbo sąlygų ir 
reikalavimų požiūriais. Šios vienodos 
sąlygos turėtų būti taikomos ne tik 
visuotinai taikomiems kolektyviniams 
susitarimams, bet visiems teisės aktams, 
reglamentams ir administracinėms 
nuostatoms, teismų sprendimams ir 
kolektyviniams susitarimams, įskaitant 
įmonių susitarimus, kad būtų 
užtikrinamas vienodo užmokesčio už 
vienodą darbą toje pačioje vietoje 
principas. Šio reikalavimo tikslas –
apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.
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Or. de

Pakeitimas 43
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip
komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, 
kad įgytų konkurencinį pranašumą.

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems
darbuotojams turėtų būti sudaromos bent 
jau vienodos darbo sąlygos kaip
priimančios valstybės narės piliečiams. 
Šių reikalavimų tikslas – apsaugoti 
darbuotojus ir garantuoti valstybėse narėse 
įsisteigusių įmonių ir trečiosiose šalyse 
įsisteigusių įmonių sąžiningą konkurenciją.

Or. en

Pagrindimas

ES pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnio 3 dalyje tvirtinama: „Trečiųjų šalių piliečiai, 
kuriems leista dirbti valstybių narių teritorijose, turi teisę į tokias pačias darbo sąlygas kaip 
ir Sąjungos piliečiai.“.

Pakeitimas 44
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems (11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
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asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip 
komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip vietos
darbuotojams ir jie turėtų naudotis 
visomis teisėmis, įgyjamomis pagal 
įstatymų nuostatas ir vietos visuotinai 
taikomus kolektyvinius susitarimus, 
įskaitant įmonių susitarimus. Visais 
atvejais turi būti taikomas vienodo 
užmokesčio už vienodą darbą toje pačioje 
vietoje principas. Šių reikalavimų tikslas –
apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

Or. de

Pakeitimas 45
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios
pačios darbo sąlygos kaip 
komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios
įdarbinimo sąlygos, kad būtų 
užtikrinamas bent toks pats apsaugos 
lygis, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.
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Or. en

Pakeitimas 46
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip 
komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip 
komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje, taip pat laikomasi tokių 
pačių įsipareigojimų, kaip 
komandiruotiems darbuotojams nustatyti 
įsipareigojimai. Šio reikalavimo tikslas –
apsaugoti darbuotojus, užkirsti kelią 
socialiniam dempingui ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

Or. it

Pakeitimas 47
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip 

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip 
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komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims turėtų būti 
sudaromos tokios pačios sąlygos kaip 
priimančios valstybės narės piliečiams ar 
nuolatiniams darbuotojams atlyginimo ir 
darbo sąlygų ir ypač socialinės apsaugos 
išmokų požiūriu. Šio reikalavimo tikslas –
apsaugoti darbuotojus, garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 
užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą, ir ypač 
išvengti socialinio dempingo.

Or. fr

Pakeitimas 48
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims turėtų būti sudaromos tokios 
pačios darbo sąlygos kaip 
komandiruojamiems darbuotojams, kurių 
darbdavys įsisteigęs Europos Sąjungos 
teritorijoje, kaip numatyta 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Šio reikalavimo tikslas 
– apsaugoti darbuotojus ir garantuoti 
valstybėse narėse įsisteigusių įmonių ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių 
sąžiningą konkurenciją, nes tuo 

(11) Perkėlimo bendrovių viduje atvejais 
visapusiškai taikomos Komandiruojamų 
darbuotojų direktyvos (96/71/EB) 
nuostatos.  Bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims iš trečiųjų šalių 
turi būti sudaromos tokios pačios darbo 
sąlygos kaip komandiruojamiems 
darbuotojams, kurių darbdavys įsisteigęs 
Europos Sąjungos teritorijoje, kaip 
numatyta 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje. Šiuo 
reikalavimu apsaugomi darbuotojai ir 
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užtikrinama, kad pastarosios negalėtų 
naudotis žemesniais darbo standartais, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą.

garantuojama valstybėse narėse 
įsisteigusių įmonių ir trečiosiose šalyse 
įsisteigusių įmonių sąžininga 
konkurencija, nes tuo užtikrinama, kad 
pastarosios negalėtų naudotis žemesniais 
darbo standartais, kad įgytų konkurencinį 
pranašumą. Ypač priimančiosios valstybės 
narės darbo nuostatos dėl minimalaus 
darbo užmokesčio ir minimalių sąlygų 
turi būti taikomos visais asmenų iš 
trečiųjų šalių perkėlimo bendrovių viduje 
atvejais (darbo vietos principas). 
Minimalūs terminai ir sąlygos pagal 
Komandiruojamų darbuotojų direktyvos 3 
straipsnį yra privalomi visoms įmonėms ir 
visiems bendrovių viduje perkeliamiems 
asmenims, nesvarbu, kur yra įmonių 
pagrindinės būstinės arba kur gyvena 
perkeliami asmenys.

Or. de

Pakeitimas 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Valstybės narės privalo užtikrinti, 
kad būtų vykdoma atitinkama kontrolė  ir 
veiksmingos patikros siekiant užtikrinti 
tinkamą šios direktyvos įgyvendinimą.  
Šiuo tikslu valstybės narės privalo suteikti 
kompetentingoms institucijoms 
pakankamus įgaliojimus ir išteklius. 
Patikrų rezultatai turi būti sulyginti 
atitinkamoje ataskaitoje ir padės gerinti 
šios direktyvos įgyvendinimą.

Or. de
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Pakeitimas 50
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Darbo sąlygos šioje direktyvoje turi 
būti suprantamos kaip apimančios bent 
darbo užmokestį ir atleidimą, darbuotojų 
sveikatą bei saugą darbe, darbo laiką ir 
atostogas, šeiminį gyvenimą ir profesinę 
veiklą, atsižvelgiant į galiojančias 
kolektyvines sutartis.

Or. en

Pakeitimas 51
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Valstybės narės gali reikalauti, kad 
asmuo toje pačioje įmonių grupėje būtų 
išdirbęs bent 12 mėnesių iki perkėlimo, kad 
būtų užtikrinta, jog bendrovės viduje 
perkeliamo asmens įgūdžiai būtų 
konkrečiai susiję su priimančiojo subjekto 
veikla.

(12) Valstybės narės turėtų reikalauti, kad 
asmuo toje pačioje įmonių grupėje būtų 
išdirbęs bent 12 mėnesių iki perkėlimo, kad 
būtų užtikrinta, jog bendrovės viduje 
perkeliamo asmens įgūdžiai būtų 
konkrečiai susiję su priimančiojo subjekto 
veikla.

Or. en

Pakeitimas 52
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kadangi perkėlimas bendrovės viduje (13) Kadangi perkėlimas bendrovės viduje 
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yra laikina migracija, prašymą teikiantis 
asmuo turi pateikti įrodymų, kad 
pasibaigus užduoties laikui trečiosios 
šalies pilietis galės būti perkeltas atgal į tai 
pačiai grupei priklausantį trečiojoje šalyje 
įsisteigusį subjektą. Įrodymai gali būti 
atitinkamos nuostatos pagal darbo sutartį.
Turėtų būti pateikiamas paskyrimo raštas, 
kuriame turi būti įrodymų, kad vadovas 
arba specialistas – trečiosios šalies pilietis 
– turi profesinę kvalifikaciją, kurios reikia 
valstybėje narėje, kurioje jis priimamas, 
kad eitų pareigas arba verstųsi 
reglamentuojama profesija.

yra laikina migracija, prašymą teikiantis 
asmuo turi pateikti įrodymų, kad trečiosios 
šalies piliečio darbo sutartis galios taip 
pat pasibaigus perkėlimo laikui ir 
pasibaigus užduoties laikui darbuotojas
galės būti perkeltas atgal į tai pačiai grupei 
priklausantį trečiojoje šalyje įsisteigusį 
subjektą. Įrodymai gali būti atitinkamos 
nuostatos pagal darbo sutartį. Turėtų būti 
pateikiamas paskyrimo raštas, kuriame turi 
būti įrodymų, kad vadovas arba specialistas 
– trečiosios šalies pilietis – turi profesinę 
kvalifikaciją, kurios reikia valstybėje 
narėje, kurioje jis priimamas, kad eitų 
pareigas arba verstųsi reglamentuojama 
profesija.

Or. en

Pakeitimas 53
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kadangi perkėlimas bendrovės viduje 
yra laikina migracija, prašymą teikiantis 
asmuo turi pateikti įrodymų, kad 
pasibaigus užduoties laikui trečiosios šalies 
pilietis galės būti perkeltas atgal į tai pačiai 
grupei priklausantį trečiojoje šalyje 
įsisteigusį subjektą. Įrodymai gali būti 
atitinkamos nuostatos pagal darbo sutartį. 
Turėtų būti pateikiamas paskyrimo raštas, 
kuriame turi būti įrodymų, kad vadovas 
arba specialistas – trečiosios šalies pilietis 
– turi profesinę kvalifikaciją, kurios reikia 
valstybėje narėje, kurioje jis priimamas, 
kad eitų pareigas arba verstųsi 
reglamentuojama profesija.

(13) Kadangi perkėlimas bendrovės viduje 
yra laikina migracija, prašymą teikiantis 
asmuo turi pateikti įrodymų, kad 
pasibaigus užduoties laikui trečiosios šalies 
pilietis bus perkeltas atgal į tai pačiai 
grupei priklausantį trečiojoje šalyje 
įsisteigusį subjektą. Įrodymai gali būti 
atitinkamos nuostatos pagal darbo sutartį. 
Turėtų būti pateikiamas paskyrimo raštas, 
kuriame turi būti įrodymų, kad vadovas 
arba specialistas – trečiosios šalies pilietis 
– turi profesinę kvalifikaciją, kurios reikia 
valstybėje narėje, kurioje jis priimamas, 
kad eitų pareigas arba verstųsi 
reglamentuojama profesija.

Or. it
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Pakeitimas 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Trečiųjų šalių piliečiai, teikiantys 
prašymus būti priimti kaip aukštąjį 
išsilavinimą turintys stažuotojai, turi 
pateikti reikiamos kvalifikacijos, įgytos 
aukštojo mokslo įstaigoje, įrodymus, t. y. 
diplomą, pažymėjimą arba kitą oficialiai 
įgytos kvalifikacijos įrodymą, liudijantį, 
kad po vidurinės mokyklos baigimo 
sėkmingai įvykdyta aukštojo mokslo 
programa, kurios mažiausia trukmė – treji 
metai. Be to, jie privalo pateikti mokymo 
susitarimą, įskaitant mokymo programos 
aprašą, jos trukmę ir sąlygas, kuriomis 
stažuotojams bus vadovaujama, 
patvirtinančius, kad jie iš tiesų vyksta 
mokytis ir nebus naudojami kaip 
įprastiniai darbuotojai.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 55
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Darbo rinkos tyrimas neatliekamas, 
nebent ši sąlyga prieštarautų Sąjungos 
pirmenybės principui, nustatytam Stojimo 
aktų atitinkamose nuostatose, nes šis 
kriterijus prieštarautų bendrovių viduje 
perkeliamų asmenų priėmimo skaidraus, 
supaprastinto reglamentavimo sukūrimo 
tikslui.

(15) Darbo rinkos tyrimas neatliekamas, 
nebent ši sąlyga prieštarautų Sąjungos 
pirmenybės principui, nustatytam Stojimo 
aktų atitinkamose nuostatose, nes šis 
kriterijus prieštarautų bendrovių viduje 
perkeliamų asmenų priėmimo skaidraus, 
supaprastinto reglamentavimo sukūrimo 
tikslui. Vienintelė išimtis yra statybos ir 
amatai, įskaitant susijusią ekonominę 
veiklą, pagal NACE žymimą kodais F, 
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N81.21 ir N81.22.  Šių sričių atvejais 
valstybės narės gali atlikti darbo rinkos 
tyrimus.

Or. de

Pakeitimas 56
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas nuobaudas, pvz., pinigines 
nuobaudas, kurios būtų taikomos, jeigu 
nesilaikoma šioje direktyvoje nustatytų 
sąlygų. Nuobaudos gali būti skiriamos 
priimančiajam subjektui.

(18) Valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas nuobaudas, pvz., pinigines 
nuobaudas, kurios būtų taikomos, jeigu 
nesilaikoma šioje direktyvoje nustatytų 
sąlygų, taip pat numatyti darbo 
inspekcijas, kurios būtinos siekiant 
užtikrinti, kad šių sąlygų būtų laikomasi. 
Nuobaudos gali būti skiriamos 
priimančiajam subjektui. Visos sankcijos 
turėtų būti tinkamos, proporcingos ir 
atgrasančios. Darbuotojas ir jo ar jos 
šeima turi teisę būti priimančiojoje 
valstybėje narėje iki tokių procedūrų 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 57
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Ši direktyva neturėtų daryti poveikį 
paslaugų teikimo sąlygoms pagal Sutarties 
56 straipsnį. Ypač ši direktyva neturėtų 
daryti įtakos įsidarbinimo sąlygoms, 
kurios pagal Direktyvą 96/71/EB 

(22) Ši direktyva neturėtų daryti poveikį 
paslaugų teikimo sąlygoms pagal Sutarties 
56 straipsnį. Ši direktyva netaikoma 
trečiųjų šalių piliečiams, 
komandiruojamiems įmonių, kad teiktų 
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taikomos valstybėje narėje įsisteigusios 
įstaigos komandiruojamiems 
darbuotojams, kad šie teiktų paslaugas 
kitos valstybės narės teritorijoje. Ši 
direktyva netaikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, komandiruojamiems įmonių,
įsisteigusių valstybėse narėse, paslaugų 
teikimo tikslu pagal Direktyvą 96/71/EB. 
Todėl trečiųjų šalių piliečiai, turintys 
bendrovės viduje perkeliamo asmens 
leidimą, negali pasiremti 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje. Ši direktyva neturėtų 
sudaryti trečiojoje šalyje įsisteigusioms 
įmonėms palankesnių sąlygų nei 
valstybėse narėse įsisteigusioms įmonėms, 
kaip numatyta Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 4 dalyje.

paslaugas, numatytas Direktyvoje 
96/71/EB.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti labai aiškiai nustatyta, kurį teisės aktą reikėtų taikyti atitinkamam asmeniui.

Pakeitimas 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. Šia 
direktyva nepažeidžiamos į dvišalius 
susitarimus įtrauktos nuostatos; socialinio 
draudimo teisės, suteiktos bendrovių 
viduje perkeliamiems asmenims pagal 

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. Šia 
direktyva neturėtų būti suteikiama daugiau 
teisių nei numatyta galiojančiuose 
Sąjungos teisės aktuose socialinio 
draudimo srityje trečiųjų šalių piliečiams, 
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valstybės narės, priimančios šį asmenį, ir 
jo kilmės šalies sudarytą dvišalį 
susitarimą gali būti platesnės, palyginti su 
socialinio draudimo teisėmis, kurios būtų 
suteiktos perkeliamam asmeniui pagal 
nacionalinę teisę. Šia direktyva neturėtų 
būti suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
socialinio draudimo srityje trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie susiję su daugiau nei 
viena valstybe nare.

kurie susiję su daugiau nei viena valstybe 
nare.

Or. en

Pakeitimas 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/04 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo 3 straipsnyje. Šia direktyva 
nepažeidžiamos į dvišalius susitarimus 
įtrauktos nuostatos; socialinio draudimo 
teisės, suteiktos bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims pagal valstybės 
narės, priimančios šį asmenį, ir jo kilmės 
šalies sudarytą dvišalį susitarimą gali būti 
platesnės, palyginti su socialinio draudimo 
teisėmis, kurios būtų suteiktos 
perkeliamam asmeniui pagal nacionalinę 
teisę. Šia direktyva neturėtų būti 
suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
socialinio draudimo srityje trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie susiję su daugiau nei 
viena valstybe nare.

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. Šia 
direktyva nepažeidžiamos į dvišalius 
susitarimus įtrauktos nuostatos; socialinio 
draudimo teisės, suteiktos bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims pagal valstybės 
narės, priimančios šį asmenį, ir jo kilmės 
šalies sudarytą dvišalį susitarimą gali būti 
platesnės, palyginti su socialinio draudimo 
teisėmis, kurios būtų suteiktos 
perkeliamam asmeniui pagal nacionalinę 
teisę.

Or. de
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Pakeitimas 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. Šia 
direktyva nepažeidžiamos į dvišalius 
susitarimus įtrauktos nuostatos; socialinio 
draudimo teisės, suteiktos bendrovių 
viduje perkeliamiems asmenims pagal 
valstybės narės, priimančios šį asmenį, ir 
jo kilmės šalies sudarytą dvišalį 
susitarimą gali būti platesnės, palyginti su 
socialinio draudimo teisėmis, kurios būtų 
suteiktos perkeliamam asmeniui pagal 
nacionalinę teisę. Šia direktyva neturėtų 
būti suteikiama daugiau teisių nei 
numatyta galiojančiuose Sąjungos teisės 
aktuose socialinio draudimo srityje 
trečiųjų šalių piliečiams, kurie susiję su 
daugiau nei viena valstybe nare.

(23) Tinkama bendrovių viduje perkeltų 
asmenų ir jų šeimos narių socialinė 
apsauga yra pagrindinis šios direktyvos 
aspektas, taip pat svarbus ir siekiant 
užtikrinti tinkamas darbo ir gyvenimo
sąlygas jiems būnant Sąjungoje. 
Bendrovių viduje perkeliamiems trečiųjų 
šalių piliečiams turėtų būti sudarytos 
vienodos sąlygos. Ypač dėmesingai turėtų
būti apsvarstytos nuostatos, kuriomis 
pagal nacionalinę teisę būtų užtikrinamos
vienodos socialinio draudimo sąlygos, 
susijusios su socialinio draudimo sritimis, 
nurodytomis 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje.
Nepažeidžiant dvišalių susitarimų, kuriais
numatoma geresnė socialinė apsauga, šia 
direktyva turėtų būti nustatoma tvarka, 
pagal kurią būtų užtikrinama veiksminga 
socialinė apsauga buvimo metu ir tvarka, 
pagal kurią prireikus būtų perkeliamos 
įgytos teisės.
Bet koks vienodų sąlygų socialinės 
apsaugos srityje taikymo pagal šią 
direktyvą apribojimas turėtų nepažeisti 
teisių, numatytų pagal 2010 m. lapkričio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1231/2010, pagal 
kurį numatoma taikyti Reglamentą (EB) 
Nr. 883/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 987/2009 trečiųjų šalių piliečiams, 
kuriems šie reglamentai iki šiol netaikyti 
vien dėl jų tautybės¹.
____________
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¹ OL L 344, 2010 12 29, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 61
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. Šia 
direktyva nepažeidžiamos į dvišalius 
susitarimus įtrauktos nuostatos; socialinio 
draudimo teisės, suteiktos bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims pagal valstybės 
narės, priimančios šį asmenį, ir jo kilmės 
šalies sudarytą dvišalį susitarimą gali būti 
platesnės, palyginti su socialinio draudimo 
teisėmis, kurios būtų suteiktos 
perkeliamam asmeniui pagal nacionalinę 
teisę. Šia direktyva neturėtų būti 
suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
socialinio draudimo srityje trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie susiję su daugiau nei 
viena valstybe nare.

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. 
Valstybės narės gali apriboti vienodų 
sąlygų taikymą, jeigu bendrovės viduje 
perkeliamas asmuo kilmės šalyje socialiai 
apdraustas pagal socialinio draudimo 
sričių nuostatas arba jam taikoma kitokio 
pobūdžio socialinė apsauga ir jeigu pagal 
valstybės narės teisės aktus atitinkamam 
asmeniui gali būti netaikomi 
priimančiosios valstybės narės socialinės 
apsaugos teisės aktai. Šia direktyva 
nepažeidžiamos į dvišalius susitarimus 
įtrauktos nuostatos; socialinio draudimo 
teisės, suteiktos bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims pagal valstybės 
narės, priimančios šį asmenį, ir jo kilmės 
šalies sudarytą dvišalį susitarimą gali būti 
platesnės, palyginti su socialinio draudimo 
teisėmis, kurios būtų suteiktos 
perkeliamam asmeniui pagal nacionalinę 
teisę. Šia direktyva neturėtų būti 
suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
socialinio draudimo srityje trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie susiję su daugiau nei 
viena valstybe nare.

Or. en
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Pakeitimas 62
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. Šia 
direktyva nepažeidžiamos į dvišalius 
susitarimus įtrauktos nuostatos; socialinio 
draudimo teisės, suteiktos bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims pagal valstybės 
narės, priimančios šį asmenį, ir jo kilmės 
šalies sudarytą dvišalį susitarimą gali būti 
platesnės, palyginti su socialinio draudimo 
teisėmis, kurios būtų suteiktos 
perkeliamam asmeniui pagal nacionalinę 
teisę. Šia direktyva neturėtų būti 
suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
socialinio draudimo srityje trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie susiję su daugiau nei 
viena valstybe nare.

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnio 1 dalies 
a–i punktuose. Šia direktyva 
nepažeidžiamos į dvišalius susitarimus 
įtrauktos nuostatos; socialinio draudimo 
teisės, suteiktos bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims pagal valstybės 
narės, priimančios šį asmenį, ir jo kilmės 
šalies sudarytą dvišalį susitarimą gali būti 
platesnės, palyginti su socialinio draudimo 
teisėmis, kurios būtų suteiktos 
perkeliamam asmeniui pagal nacionalinę 
teisę. Šia direktyva neturėtų būti 
suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
socialinio draudimo srityje trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie susiję su daugiau nei 
viena valstybe nare.

Or. de

Pakeitimas 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 

(23) Pagal nacionalinę teisę turi būti 
sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su 
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socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. Šia 
direktyva nepažeidžiamos į dvišalius 
susitarimus įtrauktos nuostatos; socialinio 
draudimo teisės, suteiktos bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims pagal valstybės 
narės, priimančios šį asmenį, ir jo kilmės 
šalies sudarytą dvišalį susitarimą gali būti 
platesnės, palyginti su socialinio draudimo 
teisėmis, kurios būtų suteiktos 
perkeliamam asmeniui pagal nacionalinę 
teisę. Šia direktyva neturėtų būti 
suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
socialinio draudimo srityje trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie susiję su daugiau nei 
viena valstybe nare.

socialinio draudimo sritimis, nurodytomis 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje. Šia 
direktyva nepažeidžiamos į dvišalius 
susitarimus įtrauktos nuostatos; socialinio 
draudimo teisės, suteiktos bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims pagal valstybės 
narės, priimančios šį asmenį, ir jo kilmės 
šalies sudarytą dvišalį susitarimą gali būti 
platesnės, palyginti su socialinio draudimo 
teisėmis, kurios būtų suteiktos 
perkeliamam asmeniui pagal nacionalinę 
teisę. Šia direktyva neturėtų būti 
suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
socialinio draudimo srityje trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie susiję su daugiau nei 
viena valstybe nare. Šios direktyvos 
nuostatos neturėtų būti taikomos tais 
atvejais, kai perkeltam darbuotojui 
taikomi trečiosios šalies socialinio 
draudimo įstatymai arba jis moka įmokas 
trečiojoje šalyje.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti situacijų, kai darbuotojui taikomi dviejų teisinių sistemų 
įstatymai ir jis moka įmokas ir valstybėje narėje, ir trečiojoje šalyje.

Pakeitimas 64
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
kurie pirmiausia yra pripažinti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(27) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
kurie pirmiausia yra pripažinti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, taip 
pat atitinkamose TDO konvencijose, 
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pavyzdžiui, Tarptautinės darbo 
organizacijos Konvencijoje Nr. 102 dėl 
socialinės apsaugos (minimalūs 
standartai), Konvencijoje Nr. 118 dėl 
vienodo požiūrio (socialinė apsauga), 
Konvencijoje Nr. 143 dėl darbuotojų 
migrantų ir Konvencijoje Nr. 97 dėl 
migracijos įsidarbinimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Valstybės narės turėtų nedelsdamos 
ratifikuoti 1990 m. gruodžio 18 d. priimtą 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
Tarptautinę konvenciją dėl visų 
darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių 
teisių apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 66
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, turėtų būti taikomi bent 
įstatymai, kiti teisės aktai ir nuostatos dėl 
darbo vietos.

Or. en
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Pakeitimas 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 
1961 m. spalio 18 d. Europos socialinėje 
chartijoje ir 1977 m. lapkričio 24 d. 
Europos konvencijoje dėl migruojančių 
darbuotojų teisinio statuso nurodytų teisių 
ir principų.

Or. en

Pakeitimas 68
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trečiųjų šalių piliečių ir jų šeimos narių 
atvykimo ir apsigyvenimo valstybių narių 
teritorijoje ilgesniam nei trijų mėnesių
laikotarpiui sąlygos šių piliečių perkėlimo 
bendrovių viduje atveju;

a) trečiųjų šalių piliečių darbuotojų ir jų 
šeimos narių atvykimo ir apsigyvenimo 
valstybių narių teritorijoje laikotarpiui iki 
trejų metų sąlygos šių piliečių perkėlimo 
bendrovių viduje atveju;

Or. en

Pakeitimas 69
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trečiųjų šalių piliečių ir jų šeimos narių 
atvykimo ir apsigyvenimo valstybių narių 
teritorijoje ilgesniam nei trijų mėnesių 
laikotarpiui sąlygos šių piliečių perkėlimo 

a) trečiųjų šalių piliečių ir jų šeimos narių 
atvykimo ir apsigyvenimo valstybių narių 
teritorijoje laikotarpiui sąlygos šių piliečių 
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bendrovių viduje atveju; perkėlimo bendrovių viduje atveju;

Or. de

Pakeitimas 70
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) a punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir apsigyvenimo ilgesniam nei 
trijų mėnesių laikotarpiui kitose valstybėse 
narėse nei valstybė narė, kuri pirma, 
remdamasi šia direktyva, išduoda trečiosios 
šalies piliečiui leidimą gyventi, sąlygos.

b) a punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių
darbuotojų atvykimo ir apsigyvenimo 
ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui 
kitose valstybėse narėse nei valstybė narė, 
kuri pirma, remdamasi šia direktyva, 
išduoda trečiosios šalies piliečiui
darbuotojui leidimą gyventi, sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 71
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) a punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir apsigyvenimo ilgesniam nei 
trijų mėnesių laikotarpiui kitose 
valstybėse narėse nei valstybė narė, kuri 
pirma, remdamasi šia direktyva, išduoda 
trečiosios šalies piliečiui leidimą gyventi, 
sąlygos.

b) a punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir apsigyvenimo kitose 
valstybėse narėse nei valstybė narė, kuri 
pirma, remdamasi šia direktyva, išduoda 
trečiosios šalies piliečiui leidimą gyventi, 
sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 72
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, gyvenantiems už valstybės 
narės teritorijos ribų ir teikiantiems 
prašymą leisti atvykti į valstybės narės 
teritoriją dėl perkėlimo bendrovės viduje.

1. Ši direktyva taikoma trečiųjų šalių 
piliečiams darbuotojams, teikiantiems 
prašymą leisti atvykti į valstybės narės 
teritoriją dėl perkėlimo bendrovės viduje.

Or. en

Pakeitimas 73
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečiųjų šalių piliečiams, vykdantiems 
veiklą kitoje valstybėje narėje įsisteigusių
bendrovių vardu paslaugų teikimo 
sistemoje, kaip nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnyje, 
įskaitant asmenis, komandiruojamus 
valstybėje narėje įsisteigusios įmonės,
paslaugų teikimo sistemoje, kaip 
numatyta Direktyvoje 96/71/EB.

c) trečiųjų šalių piliečiams, kuriuos 
komandiruoja valstybėje narėje 
įsisteigusios įmonės, kad teiktų paslaugas, 
numatytas Direktyvoje 96/71/EB.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti labai aiškiai nustatyta, kurį teisės aktą reikia taikyti atitinkamam asmeniui.

Pakeitimas 74
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečiųjų šalių piliečiams, vykdantiems 
veiklą kitoje valstybėje narėje įsisteigusių 
bendrovių vardu paslaugų teikimo 
sistemoje, kaip nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnyje, 
įskaitant asmenis, komandiruojamus 
valstybėje narėje įsisteigusios įmonės, 
paslaugų teikimo sistemoje, kaip numatyta 
Direktyvoje 96/71/EB.

c) trečiųjų šalių piliečiams, vykdantiems 
veiklą kitoje valstybėje narėje įsisteigusių 
bendrovių vardu paslaugų teikimo 
sistemoje, kaip nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnyje, 
įskaitant asmenis, komandiruojamus 
valstybėje narėje įsisteigusios įmonės, 
paslaugų teikimo sistemoje, kaip numatyta 
Direktyvoje 96/71/EB. Vis dėlto 
Komandiruojamų darbuotojų direktyva 
(96/71/EB) visapusiškai taikoma 
komandiruotiems trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie dirba statybose arba 
verčiasi amatais, įskaitant susijusią 
ekonominę veiklą, pagal NACE žymimą 
kodais F, N81.21 ir N81.22. Ši direktyva 
netaikoma šiems NACE sektoriams.

Or. de

Pakeitimas 75
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) trečiųjų šalių piliečiams, kurie dirba 
kaip laikinieji darbuotojai.

Or. en

Pakeitimas 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) trečiųjų šalių piliečiams, kurie dirba 
kaip nepriklausomos laikinojo įdarbinimo 
įmonės arba bendrovės ar įmonių grupės
laikinosios įdarbinimo įmonės laikinieji 
darbuotojai. 

Or. de

Pakeitimas 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) trečiųjų šalių piliečiams, turintiems 
laikinąją darbo sutartį su kilmės šalies 
įmone.

Or. de

Pakeitimas 78
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma statyboms, 
įskaitant susijusią ekonominę veiklą 
(NACE Rev. 1.1 45.1-45,4 kodai; veikla, 
išvardyta Direktyvos 96/71/EB priede).

Or. de

Pakeitimas 79
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma 
Direktyvos 96/71/EB 3 priede išvardytiems 
statybos darbams.

Or. en

Pakeitimas 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Gavusios socialinių partnerių 
sutikimą valstybės narės gali apriboti šios 
direktyvos taikymo sritį ir taikyti ją 
konkretiems veiklos sektoriams arba 
sektorių dalims.

Or. de

Pakeitimas 81
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje;

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje,
profesiniais arba mokymo tikslais;
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Or. de

Pakeitimas 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje;

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje,
pagal naują darbo sutartį su tuo subjektu;

Or. de

Pakeitimas 83
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje;

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio darbuotojo laikinas 
komandiravimas iš įmonės, įsisteigusios už 
valstybės narės teritorijos ribų, su kuria 
trečiosios šalies pilietį darbuotoją sieja 
mažiausiai vienus metus iki perkėlimo 
galiojusi darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 84
Thomas Mann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje;

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje; šis 
perkėlimas negali būti nuolatiniam 
darbui;

Or. de

Pakeitimas 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje;

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis ar kiti darbo 
santykiai, į įmonei arba tai pačiai įmonių 
grupei priklausantį subjektą, įsisteigusį 
valstybės narės teritorijoje;

Or. pl

Pagrindimas

Apibrėžtis „perkėlimas bendrovės viduje“, siūloma 3 straipsnyje, taikoma tik trečiųjų šalių 
piliečiams, susietiems darbo sutartimi su įmonei priklausančiu subjektu. Taip būtų atmesta 
galimybė perkelti darbuoją, dirbantį pagal kitokius darbo santykių susitarimus, galiojančius 
trečiojoje šalyje.
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Pakeitimas 86
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio laikinas komandiravimas iš 
įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje;

b) perkėlimas bendrovės viduje – trečiosios 
šalies piliečio, negyvenančio valstybių 
narių teritorijoje, laikinas komandiravimas 
iš įmonės, įsisteigusios už valstybės narės 
teritorijos ribų, su kuria trečiosios šalies 
pilietį sieja darbo sutartis, į įmonei arba tai 
pačiai įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį valstybės narės teritorijoje; Toks 
perkėlimas apima atvejus, panašius į 
nurodytuosius Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalies b punkte.

Or. en

Pakeitimas 87
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrovės viduje perkeliamas asmuo –
bet kuris bendrovės viduje perkeliamas 
trečiosios šalies pilietis;

c) bendrovės viduje perkeliamas asmuo –
bet kuris bendrovės viduje perkeliamas 
trečiosios šalies pilietis, negyvenantis 
valstybių narių teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 88
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrovės viduje perkeliamas asmuo –
bet kuris bendrovės viduje perkeliamas 
trečiosios šalies pilietis;

c) bendrovės viduje perkeliamas asmuo –
bet kuris bendrovės viduje perkeliamas 
trečiosios šalies pilietis darbuotojas;

Or. en

Pakeitimas 89
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui 
arba priimančiojo subjekto padaliniui, 
kitų prižiūrinčių darbuotojų, specialistų 
arba vadovaujančių darbuotojų veiklos 
priežiūra ir kontrolė, asmuo įgaliotas 
asmeniškai samdyti ir atleisti arba 
rekomenduoti samdyti, atleisti 
darbuotojus arba atlikti kitus su personalo 
valdymu susijusius veiksmus;

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas, kuris iš esmės vykdo vadovo 
funkcijas; jo veiklą prižiūri arba esminius 
nurodymus duoda direktorių valdyba, 
akcininkai arba jiems lygiavertis subjektas;

Or. de

Pakeitimas 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
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pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui 
arba priimančiojo subjekto padaliniui, 
kitų prižiūrinčių darbuotojų, specialistų 
arba vadovaujančių darbuotojų veiklos 
priežiūra ir kontrolė, asmuo įgaliotas 
asmeniškai samdyti ir atleisti arba 
rekomenduoti samdyti, atleisti 
darbuotojus arba atlikti kitus su personalo 
valdymu susijusius veiksmus;

pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas;

Or. de

Pakeitimas 91
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui arba 
priimančiojo subjekto padaliniui, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė, asmuo įgaliotas asmeniškai 
samdyti ir atleisti arba rekomenduoti 
samdyti, atleisti darbuotojus arba atlikti 
kitus su personalo valdymu susijusius 
veiksmus;

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas, kurio veiklą prižiūri arba 
esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui arba 
priimančiojo subjekto padaliniui, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė, asmuo įgaliotas asmeniškai 
samdyti ir atleisti arba rekomenduoti 
samdyti, atleisti darbuotojus arba atlikti 
kitus su personalo valdymu susijusius 
veiksmus;

Or. de
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Pakeitimas 92
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui arba 
priimančiojo subjekto padaliniui, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė, asmuo įgaliotas asmeniškai 
samdyti ir atleisti arba rekomenduoti 
samdyti, atleisti darbuotojus arba atlikti 
kitus su personalo valdymu susijusius 
veiksmus;

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui arba 
priimančiojo subjekto padaliniui, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė;

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti vadovų apibrėžtį ir ją taikyti tik tiems asmenims, kurie turi aukštą 
kvalifikaciją ir konkrečius įgūdžius ir kurių asmeninės savybės atitinka tam tikros įmonės 
priimančioje šalyje būtinus elgesio reikalavimus. Tai reiškia, kad priėmimo kriterijus turi būti 
kvalifikacijos ir darbo vieta įmonėje, o ne atlyginimas. baigtinis sąrašas, kurį galima 
interpretuoti plačiai arba siaurai padėties nepaaiškina.

Pakeitimas 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui, taip pat bet kuris 
asmuo, vadovaujantis grupėms ir (arba) 
projektams, kurie itin svarbūs 
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subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui arba 
priimančiojo subjekto padaliniui, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė, asmuo įgaliotas asmeniškai 
samdyti ir atleisti arba rekomenduoti 
samdyti, atleisti darbuotojus arba atlikti 
kitus su personalo valdymu susijusius 
veiksmus;

priimančiam subjektui; šio asmens veiklą 
prižiūri arba esminius nurodymus duoda 
direktorių valdyba, akcininkai arba jiems 
lygiavertis subjektas; į tokio asmens 
pareigas įeina: vadovavimas priimančiajam 
subjektui arba priimančiojo subjekto 
padaliniui, kitų prižiūrinčių darbuotojų, 
specialistų arba vadovaujančių darbuotojų 
veiklos priežiūra ir kontrolė, asmuo 
įgaliotas asmeniškai samdyti ir atleisti arba 
rekomenduoti samdyti, atleisti darbuotojus 
arba atlikti kitus su personalo valdymu 
susijusius veiksmus;

Or. pl

Pagrindimas

Siūlyta vadovo apibrėžtimi susiaurinama šios direktyvos taikymo sritis, apsiribojant vien 
aukšto lygio vadovais ir neįtraukiant į direktyvos taikymo sritį projektų bei grupių vadovų. 
Nustatant, ar tinkama perkelti darbuotojus, ši apibrėžtis trukdytų nevaržomai taikyti šią 
direktyvą.

Pakeitimas 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui arba 
priimančiojo subjekto padaliniui, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė, asmuo įgaliotas asmeniškai 
samdyti ir atleisti arba rekomenduoti 
samdyti, atleisti darbuotojus arba atlikti 
kitus su personalo valdymu susijusius 
veiksmus;

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas įmonės struktūroje ir iš esmės 
vadovaujantis priimančiajam subjektui; jo 
veiklą prižiūri arba esminius nurodymus 
duoda direktorių valdyba, akcininkai arba 
jiems lygiavertis subjektas; į tokio asmens 
pareigas įeina: vadovavimas priimančiajam 
subjektui arba priimančiojo subjekto 
padaliniui, arba buvimas atsakingu už 
konkretaus didelio projekto priežiūrą, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė, asmuo įgaliotas asmeniškai 
samdyti ir atleisti arba rekomenduoti 
samdyti, atleisti darbuotojus arba atlikti 
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kitus su personalo valdymu susijusius 
veiksmus;

Or. it

Pakeitimas 95
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vadovas – asmuo, einantis aukštas 
pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui arba 
priimančiojo subjekto padaliniui, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė, asmuo įgaliotas asmeniškai 
samdyti ir atleisti arba rekomenduoti 
samdyti, atleisti darbuotojus arba atlikti 
kitus su personalo valdymu susijusius 
veiksmus;

e) vadovas – darbuotojas, kurio 
kvalifikacija atitinka bent Europos 
kvalifikacijų sandaros 7 lygį, einantis 
aukštas pareigas ir iš esmės vadovaujantis 
priimančiajam subjektui; jo veiklą prižiūri 
arba esminius nurodymus duoda direktorių 
valdyba, akcininkai arba jiems lygiavertis 
subjektas; į tokio asmens pareigas įeina: 
vadovavimas priimančiajam subjektui arba 
priimančiojo subjekto padaliniui, kitų 
prižiūrinčių darbuotojų, specialistų arba 
vadovaujančių darbuotojų veiklos priežiūra 
ir kontrolė, asmuo įgaliotas asmeniškai 
samdyti ir atleisti arba rekomenduoti 
samdyti, atleisti darbuotojus arba atlikti 
kitus su personalo valdymu susijusius 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų, 
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų 
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 

f) specialistas – asmuo, kuris perkeliamas į 
aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą, 
turi aukštą profesinę kvalifikaciją, 
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žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į 
tai, ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, 
susijusią su darbu arba prekyba, kuriems 
reikia specifinių techninių žinių;

aukštesniojo lygio žinias ir tęstinę 
profesinę patirtį, taip pat turi konkrečias 
žinias, būtinas arba tinkamas profesinei
veiklai priimančiajame ūkiniame vienete 
vykdyti;

Or. de

Pakeitimas 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų,
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų 
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 
žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į 
tai, ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, 
susijusią su darbu arba prekyba, kuriems 
reikia specifinių techninių žinių;

f) specialistas – asmuo, turintis konkrečių 
ir priimančiajam subjektui esminių 
dalykinių žinių; pagal galimybę turintis 
kvalifikaciją įrodantį dokumentą, kuriame 
nurodyta, kad asmuo turi aukštą 
kvalifikaciją, susijusią su darbu arba 
prekyba, kuriems reikia specifinių 
techninių žinių;

Or. it

Pakeitimas 98
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų,
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 
žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į 
tai, ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, 
susijusią su darbu arba prekyba, kuriems 
reikia specifinių techninių žinių;

f) specialistas – asmuo, perkeliamas dirbti 
aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą,
turintis konkrečių priimančiajam subjektui 
būtinų žinių ir aukštą kvalifikaciją, 
susijusią su darbu arba prekyba, kuriems 
reikia specifinių techninių žinių;
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Or. en

Pakeitimas 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų, 
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų 
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 
žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į tai, 
ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, susijusią 
su darbu arba prekyba, kuriems reikia 
specifinių techninių žinių;

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų 
priimančiajam subjektui konkrečių
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 
žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į tai, 
ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, susijusią 
su darbu arba prekyba, kuriems reikia 
specifinių žinių;

Or. pl

Pagrindimas

Siūlytas apibrėžimas kelia abejonių, ar kvalifikacija ir gebėjimai yra pripažinti kaip žinios, 
kurios būtinos priimančiajam subjektui. Interpretavimas gali būti skirtingas. Dėl šios 
apibrėžties perkėlimai apsiribotų tik asmenimis, turinčiais techninių žinių, neįtraukiant 
darbuotojų, turinčių kitą kvalifikaciją, kuri tam tikromis aplinkybėmis gali būti svarbi 
priimančiajam subjektui.

Pakeitimas 100
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų, 
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų 
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 
žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į tai, 
ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, susijusią 
su darbu arba prekyba, kuriems reikia 

f) specialistas – darbuotojas, kurio 
kvalifikacija atitinka bent Europos 
kvalifikacijų sandaros 5 lygį, turintis labai 
gerų, konkrečių priimančiajam subjektui 
būtinų dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik 
į žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į tai, 
ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, susijusią 
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specifinių techninių žinių; su darbu arba prekyba, kuriems reikia 
specifinių techninių žinių;

Or. en

Pakeitimas 101
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų, 
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų 
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 
žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į tai, 
ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, susijusią 
su darbu arba prekyba, kuriems reikia 
specifinių techninių žinių;

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų 
priimančiajam subjektui būtinų dalykinių 
žinių; atsižvelgiama ne tik į žinias, kurios 
yra konkrečiai susijusios su priimančiuoju 
subjektu, bet taip pat ir į tai, ar asmuo turi 
aukštą kvalifikaciją, susijusią su darbu arba 
prekyba, kuriems reikia specifinių 
techninių žinių;

Or. de

Pakeitimas 102
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų, 
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų 
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 
žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į tai, 
ar asmuo turi aukštą kvalifikaciją, 
susijusią su darbu arba prekyba, kuriems 
reikia specifinių techninių žinių;

f) specialistas – asmuo, turintis labai gerų, 
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų 
dalykinių žinių; atsižvelgiama ne tik į 
žinias, kurios yra konkrečiai susijusios su 
priimančiuoju subjektu, bet taip pat ir į tai, 
ar asmuo turi aukštojo mokslo diplomą, 
susijusį su darbu arba prekyba, kuriems 
reikia specifinių techninių žinių;
specialisto atveju aukštojo mokslo 
diplomas reiškia bet kurį mokslinį laipsnį, 
diplomą ar kitą kompetentingos 
institucijos išduotą pažymėjimą. Aukštojo 
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mokslo diplomas turi būti įgytas įvykdžius 
bent trejų metų trukmės aukštojo mokslo 
programą oficialiai pripažintoje aukštojo 
mokslo institucijoje.  Be aukštojo mokslo 
diplomo reikalaujama bent penkerių metų 
atitinkamos profesinės patirties, 
lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijai. 
Specialistas nustato, kad per visą 
perkėlimo laiką jo pajamos yra bent lygios 
šalies, į kurią darbuotojas paskirtas, 
įprastoms vidutinėms bendrosioms 
pajamoms atitinkamame sektoriuje. Jei jis 
būtų perkeltas į kitą paskyrimo šalį, ši 
taisyklė taikoma ir tos naujosios 
paskyrimo šalies atžvilgiu. Vidutinės 
bendrosios pajamos, gautos per metus 
prieš perkėlimą pagal kompetentingų 
nacionalinių institucijų oficialius 
dokumentus, yra šio skaičiavimo 
pagrindas. Jei minėtos pajamos dar 
nežinomos, kaip skaičiavimo pagrindas 
gali būti naudojamos atitinkamos 
pajamos, gautos per metus, buvusius prieš 
reikiamus metus.

Or. de

Pakeitimas 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) aukštąjį išsilavinimą turintis 
stažuotojas – aukštojo mokslo 
kvalifikaciją įgijęs asmuo, kuris yra 
perkeliamas, kad patobulintų savo žinias 
ir įgytų daugiau patirties bendrovėje 
ruošdamasis joje eiti vadovaujamas 
pareigas;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 104
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje ruošdamasis joje eiti 
vadovaujamas pareigas;

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje;

Or. nl

Pakeitimas 105
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje ruošdamasis joje eiti 
vadovaujamas pareigas;

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje, siekdamas toliau 
dirbti darbą, kuriam reikalinga aukšta 
kvalifikacija;

Or. de

Pakeitimas 106
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje ruošdamasis joje eiti 
vadovaujamas pareigas;

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– bent Europos kvalifikacijų sandaros 5 
lygį atitinkančią aukštojo mokslo 
kvalifikaciją įgijęs darbuotojas, sudaręs 
mokymo susitarimą, į kurį įtrauktas 
mokymo programos aprašas ir nurodyta 
jos trukmė, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje ruošdamasis joje eiti 
vadovaujamas pareigas;

Or. en

Pakeitimas 107
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje ruošdamasis joje eiti 
vadovaujamas pareigas;

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo teorines žinias ir įgytų 
daugiau patirties bendrovėje arba 
institucijoje ruošdamasis bendrovėje eiti 
vadovaujamas pareigas;

Or. fr

Pakeitimas 108
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
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asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje ruošdamasis joje eiti 
vadovaujamas pareigas;

asmuo, kuris yra perkeliamas, kad pagal 
mokamą sutartį patobulintų savo žinias ir 
įgytų daugiau patirties bendrovėje 
ruošdamasis joje eiti vadovaujamas 
pareigas;

Or. en

Pakeitimas 109
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje ruošdamasis joje eiti 
vadovaujamas pareigas;

g) aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
– aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijęs 
asmuo, kuris yra perkeliamas, kad 
patobulintų savo žinias ir įgytų daugiau 
patirties bendrovėje ruošdamasis joje eiti 
vadovaujamas pareigas; stažuotojai, 
turintys aukštąjį išsilavinimą, nėra 
darbuotojai, kurie privalo mokėti 
socialinio draudimo įmokas. valstybės 
narės užtikrina, kad darbuotojai 
nesinaudotų netinkamai stažuotojų darbu, 
patikėdami jiems vykdyti pareigas, kurias 
vykdo įprastas personalas;

Or. de

Pakeitimas 110
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga ) aukštos kvalifikacijos darbas –
darbas:
– kuriam dirbti reikia labai gerų, 
konkrečių priimančiajam subjektui būtinų 
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žinių;
– už kurį mokama; ir
– kurį dirbant užtikrinamos tinkamos 
darbo sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia peržiūrėti apibrėžčių rinkinį, kad būtų paaiškinti direktyvos tikslai. Šiuo tikslu, reikėtų 
Europoje jau kodifikuotą ir galiojančią aukštos kvalifikacijos reikalaujančio darbo apibrėžtį 
įtraukti į direktyvą, kad būtų užtikrinta tai, jog bendrovių viduje perkeliami asmenys būtų 
samdomi pagal šioje direktyvoje numatytas sąlygas.  Panaudota 2009 m. gegužės 25 d. 
Tarybos direktyvos 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų 
siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (mėlynosios kortelės direktyva) apibrėžtis,

Pakeitimas 111
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) įmonių grupė – šioje direktyvoje dvi arba 
daugiau įmonių, pagal nacionalinę teisę 
susijusios taip: viena įmonė tiesiogiai arba 
netiesiogiai valdo didžiąją dalį kitos 
įmonės akcinio kapitalo arba kontroliuoja 
didžiąją dalį balsų, susijusių su tos įmonės 
išleistu akciniu kapitalu, arba gali paskirti 
daugiau kaip pusę tos įmonės 
administracinio, vadovaujančio arba 
prižiūrinčio personalo;

l) įmonių grupė – šioje direktyvoje dvi arba 
daugiau įmonių, pagal nacionalinę teisę 
susijusios taip: viena įmonė tiesiogiai arba 
netiesiogiai valdo didžiąją dalį kitos 
įmonės akcinio kapitalo arba kontroliuoja 
didžiąją dalį balsų, susijusių su tos įmonės 
išleistu akciniu kapitalu, arba gali paskirti 
daugiau kaip pusę tos įmonės 
administracinio, vadovaujančio arba 
prižiūrinčio personalo. Pagal šią direktyvą 
įmonės taip pat laikomos susijusiomis, jei 
viena įmonė gali pagal sutartį daryti 
vadovaujamą poveikį kitai, arba jei pagal 
sutartį nustatyta bendra valdymo 
struktūra;

Or. de
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Pakeitimas 112
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) visuotinai taikomas kolektyvinis 
susitarimas – kolektyvinis susitarimas, 
kurio turi laikytis visos atitinkamos 
profesinės ir pramonės šakos įmonės 
geografinėje vietovėje. Jei nėra sistemos, 
pagal kurią kolektyviniai susitarimai gali 
būti pripažįstami visuotinai taikomi, 
valstybės narės, jeigu taip nusprendžia, 
gali vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės 
ir pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniais 
susitarimais, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę pagrindinės 
darbdavių ir darbuotojų organizacijos ir 
kurie taikomi visoje šalies teritorijoje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 113
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) visuotinai taikomas kolektyvinis 
susitarimas – kolektyvinis susitarimas, 
kurio turi laikytis visos atitinkamos 
profesinės ir pramonės šakos įmonės 
geografinėje vietovėje. Jei nėra sistemos, 
pagal kurią kolektyviniai susitarimai gali 
būti pripažįstami visuotinai taikomi, 
valstybės narės, jeigu taip nusprendžia, 
gali vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 

Išbraukta.
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visoms panašioms atitinkamos profesinės 
ir pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniais 
susitarimais, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę pagrindinės 
darbdavių ir darbuotojų organizacijos ir 
kurie taikomi visoje šalies teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) visuotinai taikomas kolektyvinis 
susitarimas – kolektyvinis susitarimas, 
kurio turi laikytis visos atitinkamos 
profesinės ir pramonės šakos įmonės 
geografinėje vietovėje. Jei nėra sistemos, 
pagal kurią kolektyviniai susitarimai gali 
būti pripažįstami visuotinai taikomi, 
valstybės narės, jeigu taip nusprendžia, 
gali vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės 
ir pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniais 
susitarimais, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę pagrindinės 
darbdavių ir darbuotojų organizacijos ir 
kurie taikomi visoje šalies teritorijoje.

n) kolektyvinis susitarimas – bet kurios 
rūšies kolektyvinis susitarimas, sudarytas 
bet kuriuo galimu lygmeniu, įskaitant 
firmų ir įmonių lygmenį, ir kuris taikomas 
įmonės subjekte, į kurį perkeltas 
specialistas arba vadovas.

Or. de

Pakeitimas 115
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Ši direktyva neturi įtakos valstybių 
narių teisei priimti arba toliau taikyti 
palankesnes nuostatas asmenims, kuriems 
ji yra taikoma, kiek tai susiję su 
3 straipsnio i punktu, 12, 14 ir 
15 straipsniais.

(2) Ši direktyva neturi įtakos valstybių 
narių teisei priimti arba toliau taikyti 
palankesnes nuostatas asmenims, kuriems 
ji yra taikoma, kiek tai susiję su 
3 straipsnio i punktu, 11 straipsnio 
2 dalimi, 12, 14 ir 15 straipsniais.

Or. de

Pakeitimas 116
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskiriems sektoriams gali būti netaikoma 
ši direktyva, jei atitinkamo sektoriaus 
socialiniai partneriai sutinka pateikti 
atitinkamą prašymą per oficialaus 
socialinio dialogo procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 117
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 10 straipsnio trečiosios šalis 
pilietis, teikiantis prašymą jį priimti pagal 
šios direktyvos sąlygas:

Nepažeidžiant 10 straipsnio trečiosios šalis 
pilietis, teikiantis prašymą jį priimti pagal 
šios direktyvos sąlygas, ir (arba) jo ar jos 
darbdavys:

Or. en
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Pakeitimas 118
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia įrodymus, kad jis dirbo toje 
pačioje įmonių grupėje mažiausiai
12 mėnesių iki pat numatomo perkėlimo 
bendrovės viduje dienos, jei to 
reikalaujama pagal nacionalinę teisę, ir 
kad baigęs vykdyti užduotį jis galės būti 
perkeltas atgal į tai įmonių grupei 
priklausantį subjektą, įsisteigusį trečiojoje 
šalyje;

b) pateikia įrodymus, kad jis turi darbo 
sutartį, kuri buvo sudaryta su ta pačia
įmonių grupe mažiausiai 12 mėnesių iki 
pat numatomo perkėlimo bendrovės viduje 
dienos ir kuri galios jam baigus vykdyti 
užduotį;

Or. en

Pakeitimas 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia įrodymus, kad jis dirbo toje 
pačioje įmonių grupėje mažiausiai 
12 mėnesių iki pat numatomo perkėlimo 
bendrovės viduje dienos, jei to 
reikalaujama pagal nacionalinę teisę, ir kad 
baigęs vykdyti užduotį jis galės būti 
perkeltas atgal į tai įmonių grupei 
priklausantį subjektą, įsisteigusį trečiojoje 
šalyje;

b) pateikia įrodymus, kad jis dirbo toje 
pačioje įmonių grupėje mažiausiai šešis 
mėnesius vadovų ir specialistų atveju ir 
mažiausiai tris mėnesius stažuotojų atveju
iki pat numatomo perkėlimo bendrovės 
viduje dienos, jei to reikalaujama pagal 
nacionalinę teisę, ir kad baigęs vykdyti 
užduotį jis galės būti perkeltas atgal į tai 
įmonių grupei priklausantį subjektą, 
įsisteigusį trečiojoje šalyje;

Or. pl

Pagrindimas

Greitai kintančiomis aplinkybėmis 12 mėnesių laikotarpis pernelyg ilgas ir dėl to gali būti 
labai apribota šios direktyvos taikymo sritis. Todėl siūloma, kad darbo laikotarpis, kurio 
reikalaujama iki perkėlimo, būtų sumažintas iki šešių mėnesių vadovams ir specialistams bei 
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iki trijų mėnesių stažuotojams.

Pakeitimas 120
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia įrodymus, kad jis dirbo toje 
pačioje įmonių grupėje mažiausiai 
12 mėnesių iki pat numatomo perkėlimo 
bendrovės viduje dienos, jei to 
reikalaujama pagal nacionalinę teisę, ir kad 
baigęs vykdyti užduotį jis galės būti 
perkeltas atgal į tai įmonių grupei 
priklausantį subjektą, įsisteigusį trečiojoje 
šalyje;

b) pateikia įrodymus, kad jis dirbo toje 
pačioje įmonių grupėje mažiausiai šešis 
mėnesius (vadovai ir specialistai) arba tris 
mėnesius (stažuotojai, turintys aukštąjį 
išsilavinimą) iki pat numatomo perkėlimo 
bendrovės viduje dienos, jei to 
reikalaujama pagal nacionalinę teisę, ir kad 
baigęs vykdyti užduotį jis galės būti 
perkeltas atgal į tai įmonių grupei 
priklausantį subjektą, įsisteigusį trečiojoje 
šalyje;

Or. de

Pakeitimas 121
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) pateikiami įrodymai, kad jis eis 
atitinkamos valstybės narės 
priimančiajame subjekte arba subjektuose 
pareigas, išimtinai susijusias su 
specialisto užduočių atlikimu;

Or. da

Pagrindimas

Būtina, kad pagal direktyvą nebūtų galimybių išnaudoti, kai įmonės naudojasi direktyva 
bendrosioms veiklos užduotims atlikti.
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Pakeitimas 122
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nurodytas perkėlimo metu mokėtinas 
atlyginimas;

iii) nurodytas perkėlimo metu mokėtinas 
atlyginimas, įskaitant apmokėjimą už 
viršvalandžius, išmokas, priemokas ir 
panašias lengvatas;

Or. en

Pakeitimas 123
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia įrodymus, kad jis turi profesinę 
kvalifikaciją, kurios reikia valstybėje 
narėje, kurioje jis priimamas eiti vadovo 
arba specialisto pareigas arba, aukštąjį 
išsilavinimą turinčių stažuotojų atveju, 
kad turi reikiamą kvalifikaciją, įgytą 
aukštojo mokslo įstaigoje;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia įrodymus, kad jis turi profesinę 
kvalifikaciją, kurios reikia valstybėje 

d) pateikia įrodymus, kad jis turi profesinę 
kvalifikaciją, kad galėtų eiti vadovo arba 
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narėje, kurioje jis priimamas eiti vadovo 
arba specialisto pareigas arba, aukštąjį 
išsilavinimą turinčių stažuotojų atveju, 
kad turi reikiamą kvalifikaciją, įgytą 
aukštojo mokslo įstaigoje;

specialisto pareigas;

Or. de

Pakeitimas 125
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia įrodymus, kad jis turi profesinę 
kvalifikaciją, kurios reikia valstybėje 
narėje, kurioje jis priimamas eiti vadovo 
arba specialisto pareigas arba, aukštąjį 
išsilavinimą turinčių stažuotojų atveju, kad 
turi reikiamą kvalifikaciją, įgytą aukštojo 
mokslo įstaigoje;

d) pateikia įrodymus, kad jis turi aukštą 
profesinę kvalifikaciją arba aukštąjį 
išsilavinimą, reikalingą valstybėje narėje, 
kurioje jis priimamas eiti vadovo arba 
specialisto pareigas arba, aukštąjį 
išsilavinimą turinčių stažuotojų atveju, kad 
turi profesinę kvalifikaciją ir atitinkamą 
profesinę patirtį arba kvalifikaciją, įgytą 
aukštojo mokslo įstaigoje;

Or. de

Pakeitimas 126
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia įrodymus, kad jis turi profesinę 
kvalifikaciją, kurios reikia valstybėje 
narėje, kurioje jis priimamas eiti vadovo 
arba specialisto pareigas arba, aukštąjį 
išsilavinimą turinčių stažuotojų atveju, 
kad turi reikiamą kvalifikaciją, įgytą 
aukštojo mokslo įstaigoje;

d) pateikia įrodymus, kad jis turi aukštojo 
mokslo diplomą, kurio reikia tam tikros 
rūšies darbui ar prekybai, kuriems reikia 
specifinių žinių einant vadovo arba 
specialisto pareigas.  Specialisto atveju 
aukštojo mokslo diplomas reiškia bet kurį 
mokslinį laipsnį, diplomą ar kitą 
kompetentingos institucijos išduotą 
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pažymėjimą. Aukštojo mokslo diplomas 
turi būti įgytas įvykdžius bent trejų metų 
trukmės aukštojo mokslo programą 
oficialiai pripažintoje aukštojo mokslo 
institucijoje.  Be aukštojo mokslo diplomo 
reikalaujama bent penkerių metų 
atitinkamos profesinės patirties, 
lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijai. 
Specialistas nustato, kad per visą 
perkėlimo laiką jo pajamos yra bent lygios 
šalies, į kurią darbuotojas paskirtas, 
įprastoms vidutinėms bendrosioms 
pajamoms atitinkamame sektoriuje. Jei jis 
būtų perkeltas į kitą paskyrimo šalį, ši 
taisyklė taikoma ir tos naujosios 
paskyrimo šalies atžvilgiu. Vidutinės 
bendrosios pajamos, gautos per metus 
prieš perkėlimą pagal kompetentingų 
nacionalinių institucijų oficialius 
dokumentus, yra šio skaičiavimo 
pagrindas. Jei minėtos pajamos dar 
nežinomos, kaip skaičiavimo pagrindas 
gali būti naudojamos atitinkamos 
pajamos, gautos per metus, buvusius prieš 
reikiamus metus.
Aukštąjį išsilavinimą turintis stažuotojas 
pateikia įrodymus, kad jis turi 
kvalifikaciją, įgytą aukštojo mokslo 
įstaigoje;

Or. de

Pakeitimas 127
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pateikia dokumentus, įrodančius, kad jis 
atitinka sąlygas, nustatytas nacionalinėje 
teisėje Sąjungos piliečiams, kad jie galėtų 
verstis reglamentuojama profesija, kurios 
srityje dirbs perkeliamas asmuo;

e) pateikia dokumentus, įrodančius, kad jis 
atitinka sąlygas, nustatytas nacionalinėje 
teisėje Sąjungos piliečiams, kad jie galėtų 
verstis reglamentuojama profesija, kurios 
srityje dirbs perkeliamas asmuo, kaip 
nurodyta 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo¹;
____________
¹ OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 128
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų pateikia įrodymus, kad turi arba, 
jei taip nustatyta nacionalinėje teisėje, kad 
kreipėsi sveikatos draudimo, dengiančio 
visą riziką, kurią paprastai dengia tos 
valstybės narės piliečių draudimas, tais 
laikotarpiais, kai toks draudimas ir 
atitinkama teisė gauti išmokas, siejami su 
darbo sutartimi ar teikiami dėl to, jog tokia 
darbo sutartis turima, nenumatyti;

g) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų ir nepaisant 14 straipsnio 2 
dalies e punkto nuostatų dėl ligos išmokų 
pateikia įrodymus, kad turi arba, jei taip 
nustatyta nacionalinėje teisėje, kad kreipėsi 
sveikatos draudimo, dengiančio visą riziką, 
kurią paprastai dengia tos valstybės narės 
piliečių draudimas, tais laikotarpiais, kai 
toks draudimas ir atitinkama teisė gauti 
išmokas, siejami su darbo sutartimi ar 
teikiami dėl to, jog tokia darbo sutartis 
turima, nenumatyti;

Or. en

Pakeitimas 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad būtų 
laikomasi visų teisinių sąlygų, nustatytų 
įstatymuose, kituose teisės aktuose 
ir (arba) visuotinai taikomuose 

Išbraukta.
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kolektyviniuose susitarimuose, 
taikomuose komandiruojamiems 
darbuotojams panašiomis aplinkybėmis 
atitinkamose profesinėse srityse, kiek tai 
susiję su perkėlimo metu mokamu 
atlyginimu.

Or. de

Pakeitimas 130
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad būtų 
laikomasi visų teisinių sąlygų, nustatytų
įstatymuose, kituose teisės aktuose ir (arba)
visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, taikomuose
komandiruojamiems darbuotojams 
panašiomis aplinkybėmis atitinkamose 
profesinėse srityse, kiek tai susiję su 
perkėlimo metu mokamu atlyginimu.

Valstybės narės reikalauja, kad būtų 
laikomasi visų teisinių sąlygų, nustatytų 
įstatymuose, kituose teisės aktuose arba 
administracinėse nuostatose ir (arba) 
kolektyviniuose susitarimuose, taikomuose
palyginamomis aplinkybėmis atitinkamų 
profesinių sričių darbo vietose, kiek tai 
susiję su perkėlimo metu sudaromomis 
darbo sąlygomis, įskaitant išmokas ir 
mokamą atlyginimą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme pažeidžiamas vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas ir 
Pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnio 3 dalis.

Pakeitimas 131
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad būtų 
laikomasi visų teisinių sąlygų, nustatytų 

Valstybės narės reikalauja, kad būtų 
laikomasi visų teisinių sąlygų, nustatytų 
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įstatymuose, kituose teisės aktuose ir (arba) 
visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, taikomuose 
komandiruojamiems darbuotojams 
panašiomis aplinkybėmis atitinkamose 
profesinėse srityse, kiek tai susiję su 
perkėlimo metu mokamu atlyginimu.

įstatymuose, kituose teisės aktuose arba 
administracinėse nuostatose ir (arba) 
visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, taikomuose 
komandiruojamiems darbuotojams 
panašiomis aplinkybėmis atitinkamose 
profesinėse srityse, kiek tai susiję su 
perkėlimo metu mokamu atlyginimu.
Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas 
derėjimui su Direktyva 96/71/EB.

Or. de

Pakeitimas 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
skelbiami visuotinai taikomi, valstybės 
narės, jeigu taip nusprendžia, gali 
vadovautis kolektyviniais susitarimais, 
kurie paprastai taikomi visoms panašioms 
atitinkamos profesinės ir pramonės šakos 
įmonėms geografinėje vietovėje, ir (arba) 
kolektyviniais susitarimais, kuriuos 
nacionaliniu lygmeniu yra sudarę 
daugiausia atstovų turinčios darbdavių ir 
darbuotojų organizacijos ir kurie taikomi 
visoje šalies teritorijoje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 133
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra sistemos, pagal kurią kolektyviniai 
susitarimai gali būti skelbiami visuotinai 
taikomi, valstybės narės, jeigu taip 
nusprendžia, gali vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės 
ir pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniais 
susitarimais, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę daugiausia atstovų 
turinčios darbdavių ir darbuotojų 
organizacijos ir kurie taikomi visoje šalies 
teritorijoje.

Jei nėra sistemos, pagal kurią kolektyviniai 
susitarimai gali būti skelbiami visuotinai 
taikomi, valstybės narės, jeigu taip 
nusprendžia, gali vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi pagal 
valstybių narių taisykles ir tradicijas;

Or. en

Pakeitimas 134
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra sistemos, pagal kurią kolektyviniai 
susitarimai gali būti skelbiami visuotinai 
taikomi, valstybės narės, jeigu taip 
nusprendžia, gali vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės 
ir pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniais 
susitarimais, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę daugiausia atstovų 
turinčios darbdavių ir darbuotojų 
organizacijos ir kurie taikomi visoje šalies 
teritorijoje.

Jei nėra sistemos, pagal kurią kolektyviniai 
susitarimai gali būti skelbiami visuotinai 
taikomi, valstybės narės, jeigu taip 
nusprendžia, gali vadovautis 
nacionalinėmis nuostatomis ir praktika.

Or. nl
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Pakeitimas 135
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Apie bet kokį pasikeitimą, darantį 
poveikį priėmimo sąlygoms, nustatytoms 
šiame straipsnyje, pranešama susijusios 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

5. Apie bet kokį buvimo šalyje metu 
įvykusį pasikeitimą, darantį poveikį 
priėmimo sąlygoms, nustatytoms šiame 
straipsnyje, pranešama susijusios valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms ir šis 
pasikeitimas turi atitikti 5 straipsnio 1–4 
dalies ir 14 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 136
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atmeta prašymą, jeigu 
nesilaikoma 5 straipsnyje nustatytų sąlygų, 
arba pateikti dokumentai gauti apgaule, yra 
suklastoti arba padirbti.

1. Valstybės narės atmeta prašymą, jeigu 
nesilaikoma 5 straipsnyje nustatytų sąlygų, 
arba kai nustatoma, kad pateikti 
dokumentai gauti apgaule, yra suklastoti 
arba padirbti.

Or. lt

Pakeitimas 137
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali atmesti prašymą, jei 
darbdaviui arba priimančiajam subjektui 
pagal nacionalinės teisės aktus buvo 

2. Valstybės narės gali atmesti prašymą, jei 
darbdaviui arba priimančiajam subjektui 
pagal nacionalinės teisės aktus buvo 
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taikytos sankcijos dėl nedeklaruoto darbo 
ir (arba) neteisėto įdarbinimo.

pakartotinai taikytos sankcijos dėl 
nedeklaruoto darbo ir (arba) neteisėto 
įdarbinimo per metus, einančius prieš pat 
prašymo pateikimą.

Or. de

Pakeitimas 138
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali atmesti prašymą, 
remdamosi leidimų atvykti trečiųjų šalių 
piliečiams skaičiumi.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 139
Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai netenkinamos arba 
nebetenkinamos 5 ir 14 straipsniuose 
nustatytos sąlygos,

Or. en

Pakeitimas 140
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuobaudos Nuobaudos ir patikros

Or. en

Pakeitimas 141
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali įtraukti kitas 
nuobaudas, pavyzdžiui: (a) atimti teisę į 
valstybės teikiamas lengvatas arba 
pagalbą; (b) atimti teisę dalyvauti viešojo 
pirkimo sutartyse laikotarpiu iki penkerių 
metų; (c) laikinai arba visiškai atimti teisę 
vykdyti žemės ūkio, pramoninę ar 
komercinę veiklą; (d) skirti teisminę 
priežiūrą arba (e) teismo nutartimi skirti 
likvidavimą.
Jei darbdavys padarė su atlygiu, 
mokesčiais ir socialinio draudimo 
įmokomis susijusius pažeidimus, valstybės 
narės užtikrina, kad darbdavys sumokėtų: 
(a) bet kokį bendrovių viduje perkeliamam 
trečiosios šalies piliečiui nesumokėtą 
atlygį, (b) bet kokius nesumokėtus 
mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, 
įskaitant atitinkamas administracines 
baudas. Valstybės narės numato 
veiksmingą tvarką, pagal kurią trečiųjų 
šalių piliečiai galėtų tiesiogiai arba 
padedami paskirtų trečiųjų šalių pateikti 
skundus prieš savo darbdavius.

Or. en

Pakeitimas 142
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė susipažinti su informacija Teisė į informaciją

Or. en

Pakeitimas 143
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė susipažinti su informacija Galimybė susipažinti su informacija

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų galima susipažinti su informacija 
apie atvykimą ir apsigyvenimą, įskaitant 
teises, ir visus būtinus įrodomuosius 
dokumentus, kurių reikia teikiant prašymą.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų galima susipažinti su informacija 
apie atvykimą ir apsigyvenimą, įskaitant 
teises, ir visus būtinus įrodomuosius 
dokumentus, kurių reikia teikiant prašymą, 
taip pat visų prašymus teikiančių asmenų, 
priimančiojoje šalyje priimamų 
perkeliamų asmenų ir darbuotojų teises, 
susijusias su darbo sąlygomis, socialiniu 
draudimu ir vykdymo užtikrinimu bei 
skundų pateikimo mechanizmu.

Or. en

Pakeitimas 144
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašymas teikiamas valstybės narės, 
kurioje daugiausiai vyks su perkėlimu 
bendrovės viduje susijusi veikla, valdžios 
institucijoms.

3. Prašymas teikiamas tos valstybės narės
valdžios institucijoms, kurioje vyks su 
perkėlimu bendrovės viduje susijusi veikla.
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Or. lt

Pakeitimas 145
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašymas teikiamas valstybės narės, 
kurioje daugiausiai vyks su perkėlimu 
bendrovės viduje susijusi veikla, valdžios 
institucijoms.

3. Prašymas teikiamas valstybės narės, 
kurioje daugiausiai vyks su perkėlimu 
bendrovės viduje susijusi veikla, valdžios 
institucijoms. Kai neįmanoma nuspėti, 
kurioje šalyje daugiausiai vyks perkėlimų, 
prašymo teikėjas gali laisvai pasirinkti 
šalį.

Or. de

Pakeitimas 146
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašymas teikiamas valstybės narės, 
kurioje daugiausiai vyks su perkėlimu 
bendrovės viduje susijusi veikla, valdžios 
institucijoms.

3. Prašymas teikiamas valstybės narės, 
kurioje numatoma bendrovės viduje 
perkeliamo asmens pirmoji darbo vieta, 
valdžios institucijoms; kiekviena 
priimančioji valstybė narė privalo 
kontroliuoti, kad būtų laikomasi 5 ir 14 
straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 147
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Po antrašte „leidimo rūšis“ valstybės 
narės įrašo „bendrovės viduje perkeliamas 
asmuo“ ir susijusios įmonių grupės 
pavadinimą. Valstybės narės išduoda 
bendrovės viduje perkeliamo asmens 
leidimo turėtojui papildomą dokumentą, į 
kurį įtrauktas sąrašas subjektų, kuriems 
leidžiama priimti trečiosios šalies pilietį, ir 
jį peržiūri, jeigu sąrašas keičiamas.

4. Po antrašte „leidimo rūšis“ pirmoji 
priimančioji valstybė narė įrašo
„bendrovės viduje perkeliamas asmuo“ ir 
susijusios įmonių grupės pavadinimą. Po 
to, kai kiekviena priimančioji valstybė
narė atlieka patikrinimą pagal 5 ir 14 
straipsniuose nustatytas sąlygas, pirmoji 
priimančioji valstybė narė išduoda 
bendrovės viduje perkeliamo asmens 
leidimo turėtojui papildomą dokumentą, į 
kurį įtrauktas sąrašas subjektų, kuriems 
leidžiama priimti trečiosios šalies pilietį,  ir 
jį peržiūri, jeigu sąrašas keičiamas
susijusioms valstybėms narėms sutikus.

Or. en

Pakeitimas148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susijusios valstybės narės 
kompetentingos institucijos priima 
sprendimą dėl prašymo priimti į valstybę 
narę kaip bendrovės viduje perkeliamą 
asmenį arba dėl 11 straipsnio 4 dalyje 
nurodyto papildomo dokumento peržiūros 
ir raštu praneša prašymą pateikusiam 
asmeniui, laikydamosi pranešimo tvarkos, 
nustatytos susijusios valstybės narės 
nacionalinėje teisėje, per 30 dienų nuo 
išsamaus prašymo pateikimo. Išskirtiniais 
atvejais dėl sudėtingų prašymų, įskaitant 
prašymus, susijusius su kelių valstybių 
narių priimančiaisiais subjektais, galutinis 
terminas gali būti pratęstas daugiausiai dar 
60 dienų.

1. Susijusios valstybės narės 
kompetentingos institucijos priima 
sprendimą dėl prašymo priimti į valstybę 
narę kaip bendrovės viduje perkeliamą 
asmenį arba dėl 11 straipsnio 4 dalyje 
nurodyto papildomo dokumento peržiūros 
ir raštu praneša prašymą pateikusiam 
asmeniui, laikydamosi pranešimo tvarkos,
nustatytos susijusios valstybės narės 
nacionalinėje teisėje, per 30 dienų nuo 
išsamaus prašymo pateikimo. Išskirtiniais 
atvejais dėl sudėtingų prašymų, įskaitant 
prašymus, susijusius su kelių valstybių 
narių priimančiaisiais subjektais, galutinis 
terminas gali būti pratęstas daugiausiai dar 
30 dienų.

Or. pl
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Pagrindimas

Ilgiausias 90 dienų terminas, per kurį priimamas sprendimas dėl prašymo priimti į valstybę 
narę kaip bendrovės viduje perkeliamą asmenį, yra pernelyg ilgas ir nepagrįstas.

Pakeitimas 149
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. teisę vykdyti užduotį įmonių grupei 
priklausančių subjektų, įvardytų 
11 straipsnio 4 dalyje numatytą papildomą 
dokumentą, klientų įmonėse, su sąlyga, kad 
išlaikomas darbo santykis su trečiojoje 
šalyje įsisteigusia įmone.

4. teisę vykdyti užduotį įmonių grupei 
priklausančių subjektų, įvardytų 11 
straipsnio 4 dalyje numatytą papildomą 
dokumentą, klientų ir galimų verslo 
partnerių įmonėse, su sąlyga, kad 
išlaikomas darbo santykis su trečiojoje 
šalyje įsisteigusia įmone.

Or. de

Pakeitimas 150
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, taikomi bent teisės aktai, 
taisyklės ir nuostatos dėl darbo vietos.

Or. en

Pakeitimas 151
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, bendrovių viduje 
perkeliami asmenys turi teisę į:

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims būtina taikyti:

Or. de

Pakeitimas 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, bendrovių viduje 
perkeliami asmenys turi teisę į:

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, bendrovių viduje 
perkeliamiems asmenims taikomas 
vienodų sąlygų, palyginti su darbuotojais 
atitinkamos valstybės narės piliečiais, 
principas.

Or. de

Pakeitimas 153
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, bendrovių viduje
perkeliami asmenys turi teisę į:

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, bendrovių viduje
perkeliamiems asmenims sudaromos bent 
tokios pačios sąlygos, kaip priimančios 
valstybės narės piliečiams, susijusios su:

Or. en
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Pakeitimas 154
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 
įstatymuose, kituose teisės aktuose 
ir (arba) visuotinai taikomuose 
kolektyviniuose susitarimuose valstybėje 
narėje, kurioje jie priimami pagal šią 
direktyvą.

darbo sąlygomis, užtikrinant bent tokį pat 
apsaugos lygį, kaip nurodyta Direktyvoje 
96/71/EB;

Or. en

Pakeitimas 155
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 
įstatymuose, kituose teisės aktuose
ir (arba) visuotinai taikomuose
kolektyviniuose susitarimuose valstybėje 
narėje, kurioje jie priimami pagal šią 
direktyvą.

darbo sąlygomis, kaip nustatyta 
įstatymuose, kituose teisės aktuose arba
administracinėse nuostatose, taikomuose
darbo vietoje, į kurią jie priimami pagal 
šią direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 
įstatymuose, kituose teisės aktuose 
ir (arba) visuotinai taikomuose
kolektyviniuose susitarimuose valstybėje 
narėje, kurioje jie priimami pagal šią 
direktyvą.

Darbo sąlygas, kaip nustatyta įstatymuose, 
kituose teisės aktuose arba 
administracinėse nuostatose ir 
kolektyviniuose susitarimuose valstybėje 
narėje, kurioje jie priimami pagal šią 
direktyvą.

Or. de

Pakeitimas 157
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 
įstatymuose, kituose teisės aktuose ir (arba) 
visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose valstybėje narėje, kurioje jie 
priimami pagal šią direktyvą.

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 
įstatymuose, kituose teisės aktuose arba 
administracinėse nuostatose ir (arba) 
kolektyviniuose susitarimuose valstybėje 
narėje, kurioje jie priimami pagal šią 
direktyvą.

Or. de

Pakeitimas 158
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 
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įstatymuose, kituose teisės aktuose ir (arba) 
visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose valstybėje narėje, kurioje jie 
priimami pagal šią direktyvą.

įstatymuose, kituose teisės aktuose arba 
administracinėse nuostatose ir (arba) 
visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose valstybėje narėje, kurioje jie 
šiuo metu dirba (darbo vietos principas).

Or. de

Pakeitimas 159
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 
įstatymuose, kituose teisės aktuose ir (arba) 
visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose valstybėje narėje, kurioje jie 
priimami pagal šią direktyvą.

Panašiomis aplinkybėmis 
komandiruojamiems darbuotojams 
sudaromas sąlygas, kaip nustatyta 
įstatymuose, kituose teisės aktuose arba 
administracinėse nuostatose ir (arba)
visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose valstybėje narėje, kurioje jie 
priimami pagal šią direktyvą, atkreipiant 
ypatingą dėmesį į Direktyvą 96/71/EB.

Or. de

Pakeitimas 160
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
skelbiami visuotinai taikomi, valstybės 
narės, jeigu taip nusprendžia, gali 
vadovautis kolektyviniais susitarimais, 
kurie paprastai taikomi visoms panašioms 
atitinkamos profesinės ir pramonės šakos 
įmonėms geografinėje vietovėje, ir (arba) 

Išbraukta.



AM\871544LT.doc 73/87 PE467.306v02-00

LT

kolektyviniais susitarimais, kuriuos 
nacionaliniu lygmeniu yra sudarę 
daugiausia atstovų turinčios darbdavių ir 
darbuotojų organizacijos ir kurie taikomi 
visoje šalies teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
skelbiami visuotinai taikomi, valstybės 
narės, jeigu taip nusprendžia, gali 
vadovautis kolektyviniais susitarimais, 
kurie paprastai taikomi visoms panašioms 
atitinkamos profesinės ir pramonės šakos 
įmonėms geografinėje vietovėje, ir (arba) 
kolektyviniais susitarimais, kuriuos 
nacionaliniu lygmeniu yra sudarę 
daugiausia atstovų turinčios darbdavių ir 
darbuotojų organizacijos ir kurie taikomi 
visoje šalies teritorijoje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bazinis atlyginimas bent lygus 
baziniam atlyginimui, kurį sutarta mokėti 
Sąjungos piliečiui, dirbančiam pagal tą 
pačią profesiją arba atliekančiam tokią 
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pačią užduotį priimančiojoje valstybėje 
narėje; darbdavys gali papildyti šį 
atlyginimą išmoka siekdamas, kad 
perkeltas darbuotojas galėtų padengti 
išlaidas, neišvengiamai atsirandančias dėl 
perkėlimo.

Or. it

Pakeitimas 163
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienodos sąlygos, palyginti su
priimančiosios valstybės narės piliečiais, 
susijusios su:

Bent vienodas sąlygas, palyginti su
priimančiojoje valstybėje narėje 
gyvenančiai asmenimis, susijusias su:

Or. en

Pakeitimas 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienodos sąlygos, palyginti su 
priimančiosios valstybės narės piliečiais, 
susijusios su:

Vienodos sąlygos, palyginti su 
priimančiosios valstybės narės piliečiais, 
ypač turi būti susijusios su šiomis teisėmis:

Or. de

Pakeitimas 165
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienodos sąlygos, palyginti su 
priimančiosios valstybės narės piliečiais, 
susijusios su:

Vienodos sąlygos, palyginti su 
priimančiosios valstybės narės piliečiais, 
įskaitant toliau išvardytus dalykus, bet 
neišimtinai, susijusios su:

Or. de

Pakeitimas 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asociacijų laisve ir laisve jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams ar 
darbdaviams atstovaujančias organizacijas 
ar į bet kurias kitas organizacijas, kurios 
nariai yra konkrečios profesijos atstovai, 
įskaitant teisę naudotis visomis tokių 
organizacijų teikiamomis privilegijomis, 
nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo;

a) asociacijų laisve ir laisve jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams ar 
darbdaviams atstovaujančias organizacijas 
ar į bet kurias kitas organizacijas, kurios 
nariai yra konkrečios profesijos atstovai, 
įskaitant teisę dalyvauti akcijose, kuriomis 
siekiama sudaryti kolektyvines sutartis, 
įskaitant streikus, taip pat įskaitant teisę 
naudotis visomis tokių organizacijų 
teikiamomis privilegijomis ir teisėmis, taip 
pat teise imtis kolektyvinių veiksmų,
nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo;

Or. de

Pakeitimas 167
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Valstybė narė gali apriboti vienodų 
sąlygų taikymą 2 dalies b papunktyje 
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nurodytiems piliečiams, jeigu bendrovės 
viduje perkeliamas asmuo kilmės šalyje 
socialiai apdraustas pagal socialinio 
draudimo sričių nuostatas arba jam 
taikoma kitokio pobūdžio socialinė 
apsauga ir jeigu pagal valstybės narės 
teisės aktus atitinkamam asmeniui gali 
būti netaikomi priimančiosios valstybės 
narės socialinės apsaugos teisės aktai.

Or. en

Pakeitimas 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su socialinės apsaugos sritimis,
apibrėžtomis Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 3 straipsnyje. Judumo tarp 
valstybių narių atveju ir nepažeidžiant 
galiojančių dvišalių susitarimų 
atitinkamai taikomas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/2003;

c) socialinės apsaugos sritimis, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 883/2004;

Or. en

Pakeitimas 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamento (EB) 

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, kuriuose numatomos geresnės 
sąlygos, nacionalinės teisės aktų, susijusių 
su socialinės apsaugos sritimis, 
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Nr. 883/2004 3 straipsnyje. Judumo tarp 
valstybių narių atveju ir nepažeidžiant 
galiojančių dvišalių susitarimų atitinkamai 
taikomas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 859/200315;

apibrėžtomis Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 3 straipsnyje. Judumo tarp 
valstybių narių atveju ir nepažeidžiant 
galiojančių dvišalių susitarimų, kuriuose 
numatomos geresnės sąlygos, atitinkamai 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1231/10 
arba, jei dar taikytinas, Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/200315;

Or. en

Pakeitimas 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamento (EB) Nr. 883/04 
3 straipsnyje. Judumo tarp valstybių narių 
atveju ir nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų atitinkamai taikomas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/2003;

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamento (EB) Nr. 883/04 
3 straipsnyje. Judumo tarp valstybių narių 
atveju ir nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų atitinkamai taikomas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/2003. Ši 
nuostata netaikoma tais atvejais, kai 
perkeltam darbuotojui taikomi trečiosios 
šalies socialinio draudimo įstatymai arba 
jis moka įmokas trečiojoje šalyje.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti situacijų, kai darbuotojui taikomi dviejų teisinių sistemų 
įstatymai ir jis moka įmokas ir valstybėje narėje, ir trečiojoje šalyje.

Pakeitimas 171
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 3 straipsnyje. Judumo tarp 
valstybių narių atveju ir nepažeidžiant 
galiojančių dvišalių susitarimų atitinkamai 
taikomas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 859/200315;

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 3 straipsnyje. Judumo tarp 
valstybių narių atveju ir nepažeidžiant 
galiojančių dvišalių susitarimų atitinkamai 
taikomas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 859/200315. Valstybė narė gali apriboti 
vienodų sąlygų taikymą šioje dalyje 
nurodytiems piliečiams, jeigu bendrovės 
viduje perkeliamas asmuo kilmės šalyje 
socialiai apdraustas pagal socialinio 
draudimo sričių nuostatas arba jam 
taikoma kitokio pobūdžio socialinė 
apsauga ir jeigu pagal valstybės narės 
teisės aktus atitinkamam asmeniui gali 
būti netaikomi priimančiosios valstybės 
narės socialinės apsaugos teisės aktai;

Or. en

Pakeitimas 172
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamento (EB) Nr. 883/04
3 straipsnyje. Judumo tarp valstybių narių 
atveju ir nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų atitinkamai taikomas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/2003;

c) nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų, nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su socialinės apsaugos sritimis, 
apibrėžtomis Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 3 straipsnio 1 dalies a–i 
punktuose. Šeimos išmokos 
neįtraukiamos į vienodas sąlygas, nes 
valstybės narės privalo visų pirma siekti 
remti šeimas, kurios gyvena ES ilgą laiką.
Judumo tarp valstybių narių atveju ir 
nepažeidžiant galiojančių dvišalių 
susitarimų atitinkamai taikomas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 859/2003;
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Or. de

Pakeitimas 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) į trečiąją šalį persikeliantys trečiųjų 
šalių darbuotojai arba trečiosiose šalyse 
gyvenantys maitintojo netekę tokio 
darbuotojo šeimos nariai, kurie įgyja savo 
teises iš darbuotojo, dėl senatvės, negalios 
ar mirties gauna įstatymu nustatytas 
pašalpas, nustatomas atsižvelgiant į 
darbuotojo ankstesnę darbo patirtį ir 
skiriamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 3 straipsnyje nurodytus 
teisės aktus, tokiomis pat sąlygomis ir 
tokio paties dydžio, kaip ir atitinkamų 
valstybių narių piliečiai;

Or. en

Pakeitimas 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) nediskriminuojančia galimybe 
naudotis darbo vietos socialinės apsaugos 
sistema, panašiai kaip ir kiti ES piliečiai, 
dirbantys šiose valstybėse narėse pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 883/2004;

Or. en
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Pakeitimas 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto c c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) teise į išmokas, kurios gali priklausyti 
dėl bet kokio darbo metu patirto 
sužalojimo, į priklausančią kompensaciją 
už neišnaudotas atostogas ir į socialinio 
draudimo įmokų, dėl kurių pagal 
nacionalinius įstatymus ar kitus teisės 
aktus arba pagal tarptautinius 
susitarimus neįgytos ir nebus įgyjamos 
teisės gauti išmokas, jei persikeliama į 
trečiąją šalį, sugrąžinimą;

Or. en

Pakeitimas 176
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nepažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 859/2003 ir galiojančių dvišalių 
susitarimų, įstatymu nustatytos pensijos, 
grindžiamos darbuotojo ankstesne darbo 
patirtimi, mokėjimu darbuotojui persikėlus 
į trečiąją šalį;

d) nepažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 859/2003 ir galiojančių dvišalių 
susitarimų, įstatymu nustatytos pensijos ir
papildomų pensijų nustatymas bei teisių į 
papildomą pensiją perkėlimas, grindžiami
darbuotojo ankstesne darbo patirtimi, 
mokėjimu darbuotojui persikėlus į trečiąją 
šalį;

Or. nl

Pakeitimas 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nepažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 859/2003 ir galiojančių dvišalių 
susitarimų, įstatymu nustatytos pensijos, 
grindžiamos darbuotojo ankstesne darbo 
patirtimi, mokėjimu darbuotojui 
persikėlus į trečiąją šalį;

d) į trečiąją šalį persikeliantys trečiosios 
šalies darbuotojai arba trečiosiose šalyse 
gyvenantys maitintojo netekę tokio 
darbuotojo šeimos nariai, kurie įgyja savo 
teises iš darbuotojo, dėl senatvės, negalios 
ar mirties gauna įstatymu nustatytą 
pensiją, nustatomą atsižvelgiant į 
darbuotojo ankstesnę darbo patirtį ir 
skiriamą pagal Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 3 straipsnyje nurodytus 
teisės aktus tokiomis pačiomis sąlygomis 
ir tokio paties dydžio, kaip ir atitinkamos 
valstybės narės piliečiams, jei jie 
persikelia į trečiąją šalį;

Or. en

Pakeitimas 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) teisė pateikti skundą dėl savo 
darbdavio kompetentingoms institucijoms 
ir (arba) pateikti ieškinį kompetentingam 
teismui tiesiogiai arba per trečiąsias šalis, 
pavyzdžiui, darbuotojų organizacijas, kaip 
numatyta pagal atitinkamas nacionalinių 
įstatymų nuostatas, kad galėtų 
veiksmingai priversti paisyti teisių, 
kylančių iš šios direktyvos.  Valstybės 
narės nustato veiksmingą šios teisės 
užtikrinimo mechanizmą;

Or. de
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Pakeitimas 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) teisė atsisakyti dirbti, jei perkeliami 
darbuotojai naudojami kaip streiklaužiai;

Or. de

Pakeitimas 180
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galimybės naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla, išskyrus 
socialinį būstą ir įdarbinimo tarnybų 
teikiamas konsultavimo paslaugas.

e) galimybėmis naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla, išskyrus 
socialinį būstą ir valstybinių užimtumo
tarnybų paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galimybės naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla, išskyrus 
socialinį būstą ir įdarbinimo tarnybų 
teikiamas konsultavimo paslaugas.

e) galimybės naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla.

Or. de
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Pakeitimas 182
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galimybės naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla, išskyrus 
socialinį būstą ir įdarbinimo tarnybų 
teikiamas konsultavimo paslaugas.

e) galimybės naudotis prekėmis ir
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla.

Or. nl

Pakeitimas 183
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) studijų, mokymo ir kvalifikacijos 
kėlimo stipendijos neįtraukiamos į 
vienodas sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 184
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypdamos nuo Direktyvos 
2003/86/EB  14 straipsnio 2 dalies antro 
sakinio valstybės narės netaiko galimybės 
įsidarbinti atžvilgiu jokių apribojimo 
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laikotarpių. 

Or. de

Pakeitimas 185
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Darbuotojo naudojimasis teisėmis, 
numatytomis pagal 16 straipsnį, netrukdo 
šeimos sujungimo teisei.

Or. de

Pakeitimas 186
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems 
pirmojoje valstybėje narėje išduotas 
bendrovės viduje perkeliamo asmens 
leidimas, kurie atitinka 5 straipsnyje 
nustatytus kriterijus ir teikia prašymą 
išduoti bendrovės viduje perkeliamo 
asmens leidimą kitoje valstybėje narėje, 
leidžiama dirbti kitame toje valstybėje 
narėje įsisteigusiame subjekte, kuris 
priklauso tai pačiai įmonių grupei, ir 
priimančiojo subjekto klientų įmonėse, 
jeigu įvykdomos 13 straipsnio 4 dalies 
sąlygos, remiantis pirmosios valstybės 
narės išduotu leidimu gyventi ir papildomu 
dokumentu, nustatytu 11 straipsnio 
4 dalyje, su sąlyga, kad:

1. Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems 
pirmojoje valstybėje narėje išduotas 
bendrovės viduje perkeliamo asmens 
leidimas, kurie atitinka 5 straipsnyje 
nustatytus kriterijus ir teikia prašymą 
išduoti bendrovės viduje perkeliamo 
asmens leidimą kitoje valstybėje narėje, 
leidžiama dirbti kitame toje valstybėje 
narėje įsisteigusiame subjekte, kuris 
priklauso tai pačiai įmonių grupei, ir 
priimančiojo subjekto klientų įmonėse, 
jeigu įvykdomos 13 straipsnio 4 dalies 
sąlygos ir visos leidimą suteikiančios 
valstybės narės patikrina 5 ir 14 
straipsniuose nustatytus priėmimo 
kriterijus, remiantis pirmosios valstybės 
narės išduotu leidimu gyventi ir papildomu 
dokumentu, nustatytu 11 straipsnio 
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4 dalyje, su sąlyga, kad:

Or. en

Pakeitimas 187
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prieš perkėlimą į kitą valstybę narę 
prašymą teikiantis asmuo pateikė tos kitos 
valstybės narės kompetentingai institucijai
5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse įvardytus 
dokumentus, susijusius su perkėlimu į tą 
valstybę narę, o pirmajai valstybei narei –
įrodymus dėl pateiktų dokumentų.

b) prieš perkėlimą į kitą valstybę narę 
prašymą teikiantis asmuo pateikė tos kitos 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse įvardytus 
dokumentus, susijusius su perkėlimu į tą 
valstybę narę, patikrinta, kad sąlygos 
atitinka kitoje valstybėje narėje 
galiojančias sąlygas, ir pirmajai valstybei 
narei prašymą teikiantis asmuo pateikė
įrodymus dėl pateiktų dokumentų.

Or. en

Pakeitimas 188
Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) darbo vietoje nepažeidžiamas vienodo 
požiūrio principas.

Or. en

Pakeitimas 189
Martin Kastler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 16 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos 
sektoriams, kuriuose daugiausiai 
nedirbama nejudamai, įskaitant susijusią 
ekonominę veiklą pagal NACE kodus. 
Socialiniai partneriai taiko ir reguliuoja 
išimtis vykdydami socialinį dialogą.

Or. de

Pakeitimas 190
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkėlimo į Europos Sąjungą ilgiausia 
trukmė neviršija trejų metų vadovams ir 
specialistams ir vienerių metų aukštąjį 
išsilavinimą turintiems stažuotojams.

3. Perkėlimo į Europos Sąjungą ilgiausia 
trukmė neviršija trejų metų vadovams ir 
specialistams ir vienerių metų aukštąjį 
išsilavinimą turintiems stažuotojams. Tik 
vadovų atveju perkėlimo trukmė gali būti 
pratęsta ne daugiau kaip vieneriems 
metams.

Or. de

Pakeitimas 191
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Priimančiojoje valstybėje narėje 
taikomo principo, pagal kurį numatyta, 
kad darbo vietoje turi būti gerbiamos 
galiojančios sąlygos, privalo būti 
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laikomasi taip pat ir atsižvelgiant į 
bendrovės viduje perkeliamų asmenų 
judėjimą tarp valstybių narių.

Or. en


