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Pakeitimas 34
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 35
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 97 
dėl migracijos tikslu įsidarbinti,

Or. en

Pakeitimas 36
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdamas į TDO konvenciją Nr. 
143 dėl darbuotojų migrantų,

Or. en
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Pakeitimas 37
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 d nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į TDO konvenciją Nr. 
102 dėl socialinės apsaugos (minimalūs 
standartai),

Or. en

Pakeitimas 38
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 e nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į TDO konvenciją Nr. 
118 dėl vienodo požiūrio į piliečius ir 
užsieniečius socialinės apsaugos srityje,

Or. en

Pakeitimas 39
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 f nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į TDO konvenciją Nr. 
111 dėl diskriminacijos darbo ir 
profesinės veiklos srityje,

Or. en
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Pakeitimas 40
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 g nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdamas į TDO rekomendaciją 
Nr. 86 dėl darbo migracijos,

Or. en

Pakeitimas 41
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 h nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdamas į TDO rekomendaciją 
Nr. 151 dėl darbuotojų migrantų,

Or. en

Pakeitimas 42
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 i nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į TDO konvenciją Nr. 98 
dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti 
kolektyvines derybas principų taikymo,

Or. en

Pakeitimas 43
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Europos Sąjungos 
pirmenybės principo patekimo į valstybių 
narių darbo rinką srityje, kaip apibrėžta 
atitinkamose Stojimo aktų nuostatose.

(7) Direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Europos Sąjungos 
pirmenybės principo patekimo į valstybių 
narių darbo rinką srityje, kaip apibrėžta 
atitinkamose Stojimo aktų nuostatose.
Neatsižvelgiant į tai, šis principas 
neturėtų būti taikomas siekiant nukrypti 
nuo principo „vienodas uždarbis už tą patį 
darbą“, taikomo ir valstybių narių, ir 
trečiųjų šalių darbuotojams.

Or. en

Pakeitimas 44
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Šioje direktyvoje nustatomos trečiųjų 
šalių sezoniniams darbuotojams taikomos 
sąlygos ir jų teisės visiškai atitinka 
susijusias TDO konvencijas.

Or. en

Pakeitimas 45
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Direktyva neturėtų turėti įtakos 
paslaugų teikimo sąlygoms atsižvelgiant į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

Išbraukta.
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56 straipsnį. Visų pirma ši direktyva 
neturėtų turėti įtakos įdarbinimo 
sąlygoms, kurios pagal 1996 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje8 yra taikomos 
darbuotojams, kuriuos valstybėje narėje 
įsisteigusi įmonė komandiravo teikti 
paslaugų kitos valstybės narės teritorijoje.
__________________
8. OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Direktyva neturėtų turėti įtakos 
paslaugų teikimo sąlygoms atsižvelgiant į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
56 straipsnį. Visų pirma ši direktyva 
neturėtų turėti įtakos įdarbinimo 
sąlygoms, kurios pagal 1996 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje8 yra taikomos 
darbuotojams, kuriuos valstybėje narėje 
įsisteigusi įmonė komandiravo teikti 
paslaugų kitos valstybės narės teritorijoje.

(9) Direktyva neturėtų turėti įtakos 
paslaugų teikimo sąlygoms atsižvelgiant į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
56 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 47
Licia Ronzulli
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis, kai sodinama arba 
nuimamas derlius, arba turizmo sektoriuje 
atostogų laikotarpiu.

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis, kai sodinama arba 
nuimamas derlius, arba turizmo sektoriuje.

Or. it

Pakeitimas 48
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis, kai sodinama arba 
nuimamas derlius, arba turizmo sektoriuje 
atostogų laikotarpiu.

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis ir sodininkystė, kai 
sodinama arba nuimamas derlius, arba 
turizmo sektoriuje atostogų laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 49
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis, kai sodinama arba 
nuimamas derlius, arba turizmo sektoriuje 
atostogų laikotarpiu.

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis vynuogininkystė ir 
sodininkystė, kai sodinama arba nuimamas 
derlius, arba turizmo sektoriuje atostogų 
laikotarpiu.
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Or. de

Pakeitimas 50
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis, kai sodinama arba 
nuimamas derlius, arba turizmo sektoriuje 
atostogų laikotarpiu.

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose
kaip žemės ūkis(pirmiausia zootechnikos, 
augalų ir gėlių auginimo sektoriuose), kai 
sodinama arba nuimamas derlius, turizmo 
sektoriuje arba didelės apimties statybose 
(ypač civilinės inžinerijos objektų ir darbų 
atveju) atostogų laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis, kai sodinama arba 
nuimamas derlius, arba turizmo sektoriuje 
atostogų laikotarpiu.

(10) Nuo sezonų kaitos priklausanti veikla 
dažniausiai vykdoma tokiuose sektoriuose 
kaip žemės ūkis ir sodininkystė, kai 
sodinama arba nuimamas derlius, arba 
turizmo sektoriuje atostogų laikotarpiu.
Valstybės narės prie sektorių, kurie 
priklauso nuo sezonų kaitos, gali priskirti 
kitus sektorius.

Or. pl

Pagrindimas

Sezonų kaitos įtaka priklauso nuo konkrečių ekonominių ir geografinių sąlygų, vyraujančių 
kiekvienoje valstybėje narėje.
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Pakeitimas 52
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Prašymą priimti sezoniniam darbui 
turėtų būti galima pateikti tik, kol 
prašantysis asmuo gyvena ne valstybių 
narių teritorijoje.

(11) Prašymas turėtų būti svarstomas ir 
nagrinėjamas tik su sąlyga, kad 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis
gyvena ne tos valstybės, kurioje jis 
pageidauja būti priimtas, teritorijoje.

Or. lt

Pakeitimas 53
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Direktyva neturėtų turėti įtakos 
teisėms, suteiktoms trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie jau teisėtai yra valstybėje 
narėje darbo tikslais.

(12) Direktyvoje turėtų būti nustatytos 
darbdavių teisės ir pareigos, susijusios su 
trečiųjų šalių sezoniniais darbuotojais, 
reikalaujama, kad darbdaviai 
nenukrypdami laikytųsi ir ES, ir valstybių 
narių teisės aktų sveikatos ir darbo saugos 
srityje; taip pat direktyva neturėtų turėti 
įtakos teisėms, suteiktoms trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie jau teisėtai yra valstybėje 
narėje darbo tikslais.

Or. it

Pakeitimas 54
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvoje turėtų būti numatyta 
lanksti atvykimo sistema, grįsta paklausa ir 
objektyviais kriterijais, kaip antai galiojanti 
darbo sutartis arba įpareigojantis darbo 
pasiūlymas, kuriame konkrečiai nurodytas 
atlyginimo dydis, taikomas atitinkamo 
sektoriaus sezoniniams darbuotojams.

(13) Direktyvoje turėtų būti numatyta 
lanksti atvykimo sistema, grįsta paklausa ir 
objektyviais kriterijais, kaip antai galiojanti 
darbo sutartis arba įpareigojantis darbo 
pasiūlymas.

Or. de

Pakeitimas 55
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvoje turėtų būti numatyta 
lanksti atvykimo sistema, grįsta paklausa ir 
objektyviais kriterijais, kaip antai galiojanti 
darbo sutartis arba įpareigojantis darbo 
pasiūlymas, kuriame konkrečiai nurodytas 
atlyginimo dydis, taikomas atitinkamo 
sektoriaus sezoniniams darbuotojams.

(13) Direktyvoje turi būti numatyta skaidri 
ir griežta atvykimo sistema, grįsta rinkos 
paklausa ir objektyviais kriterijais, kaip 
antai sudaryta galiojanti darbo sutartis arba 
įpareigojantis darbo pasiūlymas, kuriame 
konkrečiai nurodytas atlyginimo, kuris 
būtų pakankamai aukštas siekiant 
užtikrinti, jog jų laikinas gyvenimas būtų 
teisėtas ir atitiktų socialinės apsaugos 
reikalavimus, dydis, taikomas atitinkamo 
sektoriaus sezoniniams darbuotojams.

Or. it

Pakeitimas 56
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvoje turėtų būti numatyta (13) Direktyvoje turėtų būti numatyta 



PE467.317v02-00 12/67 AM\878249LT.doc

LT

lanksti atvykimo sistema, grįsta paklausa ir 
objektyviais kriterijais, kaip antai galiojanti 
darbo sutartis arba įpareigojantis darbo 
pasiūlymas, kuriame konkrečiai nurodytas 
atlyginimo dydis, taikomas atitinkamo 
sektoriaus sezoniniams darbuotojams.

lanksti atvykimo sistema, grįsta paklausa ir 
objektyviais kriterijais, kaip antai galiojanti 
darbo sutartis arba įpareigojantis darbo 
pasiūlymas, sudarytas pagal nacionalinę 
teisę arba kolektyvinius susitarimus, 
kuriame konkrečiai nurodytas atlyginimo 
dydis ir antrinės darbo sąlygos, taikomos
atitinkamo sektoriaus sezoniniams 
darbuotojams.

Or. nl

Pakeitimas 57
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Direktyvoje turėtų būti numatyta 
lanksti atvykimo sistema, grįsta paklausa ir 
objektyviais kriterijais, kaip antai galiojanti 
darbo sutartis arba įpareigojantis darbo 
pasiūlymas, kuriame konkrečiai nurodytas 
atlyginimo dydis, taikomas atitinkamo 
sektoriaus sezoniniams darbuotojams.

(13) Direktyvoje turėtų būti numatyta 
lanksti atvykimo sistema, grįsta paklausa ir 
objektyviais kriterijais, kaip antai galiojanti 
darbo sutartis arba įpareigojantis darbo 
pasiūlymas, kuriame konkrečiai nurodytas 
atlyginimo dydis, taikomas atitinkamo 
sektoriaus sezoniniams darbuotojams;
turėtų būti nustatytas ilgiausias sezoninių 
darbų laikotarpis.

Or. fr

Pakeitimas 58
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė atlikti tyrimą, iš kurio 
būtų matyti, kad į darbo vietą negalima 
rasti darbo jėgos iš vidaus darbo rinkos.

(14) Valstybės narės turėtų įrodyti, kad į 
darbo vietą negalima rasti darbo jėgos iš 
vidaus darbo rinkos ir vienintelė galimybė 
– samdyti trečiųjų šalių sezoninius 
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darbuotojus.

Or. it

Pakeitimas 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė atlikti tyrimą, iš kurio 
būtų matyti, kad į darbo vietą negalima 
rasti darbo jėgos iš vidaus darbo rinkos.

(14) Taip pat, kadangi dėl krizės išaugo 
nedarbo lygis ir ES gyvena daug 
ilgalaikių bedarbių, kuriems sezoniniai 
darbai dažnai yra svarbi priemonė 
finansiniams sunkumams palengvinti, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė kiekvienais metais atlikti tyrimą, 
iš kurio būtų matyti, kad į darbo vietą 
negalima rasti darbo jėgos nei iš vidaus,
nei iš Sąjungos darbo rinkos.

Or. en

Pakeitimas 60
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Turėtų būti nustatytas ilgiausias
buvimo laikotarpis per kalendorinius
metus ir apibrėžtas sezoninis darbas – taip 
būtų užtikrinta, kad darbas yra tikrai
sezoninis. Reikėtų įtraukti nuostatą, kurioje 
būtų numatyta galimybė pratęsti darbo 
sutartį arba pakeisti darbdavį neviršijant 
ilgiausio leistino buvimo laikotarpio. Dėl 
to turėtų sumažėti piktnaudžiavimo, kurį 
sezoniniai darbuotojai gali patirti, kai yra 
susieti su vienu darbdaviu, pavojus, taip 

(16) Valstybės narės pagal savo poreikius 
turėtų nustatyti ilgiausią buvimo 
laikotarpį per metus, kai darbas yra 
sezoninis. Reikėtų įtraukti nuostatą, kurioje 
būtų numatyta galimybė pratęsti darbo 
sutartį arba pakeisti darbdavį neviršijant 
ilgiausio leistino buvimo laikotarpio. Dėl 
to turėtų sumažėti piktnaudžiavimo, kurį 
sezoniniai darbuotojai gali patirti, kai yra 
susieti su vienu darbdaviu, pavojus, taip 
pat turėtų būti lanksčiai tenkinami faktiniai 
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pat turėtų būti lanksčiai tenkinami faktiniai 
darbdavių darbo jėgos poreikiai.

darbdavių darbo jėgos poreikiai.

Or. de

Pakeitimas 61
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Turėtų būti nustatytas ilgiausias 
buvimo laikotarpis per kalendorinius
metus ir apibrėžtas sezoninis darbas – taip 
būtų užtikrinta, kad darbas yra tikrai 
sezoninis. Reikėtų įtraukti nuostatą, kurioje 
būtų numatyta galimybė pratęsti darbo 
sutartį arba pakeisti darbdavį neviršijant 
ilgiausio leistino buvimo laikotarpio. Dėl 
to turėtų sumažėti piktnaudžiavimo, kurį 
sezoniniai darbuotojai gali patirti, kai yra 
susieti su vienu darbdaviu, pavojus, taip 
pat turėtų būti lanksčiai tenkinami faktiniai 
darbdavių darbo jėgos poreikiai.

(16) Turėtų būti nustatytas ilgiausias 
buvimo laikotarpis per metus ir apibrėžtas 
sezoninis darbas – taip būtų užtikrinta, kad 
darbas yra tikrai sezoninis. Reikėtų įtraukti 
nuostatą, kurioje būtų numatyta galimybė 
pratęsti darbo sutartį arba pakeisti darbdavį 
neviršijant ilgiausio leistino buvimo 
laikotarpio. Dėl to turėtų sumažėti 
piktnaudžiavimo, kurį sezoniniai 
darbuotojai gali patirti, kai yra susieti su 
vienu darbdaviu, pavojus, taip pat turėtų 
būti lanksčiai tenkinami faktiniai darbdavių 
darbo jėgos poreikiai.

Or. en

Pakeitimas 62
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti, kad sezoniniai 
darbuotojai buvimo metu būtų tinkamai 
apgyvendinti, visų pirma už prieinamą 
kainą, reikia nustatyti įpareigojimą 
darbdaviams pateikti būsto, kurį jie arba 
tretieji asmenys suteikia, įrodymą.

(19) Siekiant užtikrinti, kad sezoniniai 
darbuotojai buvimo metu būtų tinkamai 
apgyvendinti, visų pirma už prieinamą 
kainą, reikia nustatyti įpareigojimą 
darbdaviams pateikti būsto, kurį suteikia
jie patys arba tretieji asmenys, įrodymą.
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Or. nl

Pakeitimas 63
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti, kad sezoniniai 
darbuotojai buvimo metu būtų tinkamai 
apgyvendinti, visų pirma už prieinamą 
kainą, reikia nustatyti įpareigojimą 
darbdaviams pateikti būsto, kurį jie arba 
tretieji asmenys suteikia, įrodymą.

(19) Siekiant užtikrinti, kad sezoniniai 
darbuotojai buvimo metu būtų tinkamai 
apgyvendinti, visų pirma už prieinamą 
kainą, kad jiems būtų taikomos tos pačios 
sąlygos, kaip ir piliečiams, taip pat jiems 
būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis, 
reikia nustatyti įpareigojimą darbdaviams 
pateikti būsto, kurį jie arba tretieji asmenys 
suteikia, įrodymą. Būtina užtikrinti, kad 
būsto nuoma, kuri nebūtų automatiškai 
atimama iš uždarbio, būtų nustatoma 
skaidriai.

Or. en

Pakeitimas 64
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia aiškiai 
apibrėžti tokiems darbuotojams taikomas 
darbo sąlygas, kad būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas, visų pirma tokias 
sąlygas nustatyti bendrai 
privalomuosiuose dokumentuose, 
pavyzdžiui įstatymuose arba visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, kuriais būtų veiksmingai 
užtikrinta trečiųjų šalių sezoninių 

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia užtikrinti 
veiksmingą trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų teisių apsaugą ir nuolat tikrinti 
bei visiškai užtikrinti, kad jiems būtų tos 
pačios sąlygos, kaip ir priimančios 
valstybės piliečiams.
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darbuotojų teisių apsauga.

Or. en

Pakeitimas 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia aiškiai 
apibrėžti tokiems darbuotojams taikomas 
darbo sąlygas, kad būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas, visų pirma tokias 
sąlygas nustatyti bendrai 
privalomuosiuose dokumentuose, 
pavyzdžiui įstatymuose arba visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, kuriais būtų veiksmingai 
užtikrinta trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų teisių apsauga.

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, visi 
suinteresuotieji asmenys turi dėti 
konkrečias pastangas kovodami su visų 
formų diskriminacija. Taip pat reikia 
laikytis vienodų su taikomomis 
darbuotojams, kurie yra priimančiosios 
valstybės narės piliečiai, sąlygų 
užtikrinimo principo, ypač mokant darbo 
užmokestį, t. y. taikant kolektyvinius 
susitarimus ir kitus bet kokiu lygiu 
sudarytus susitarimus dėl darbo sąlygų 
arba susitarimus, kurių reikalaujama 
pagal teisės aktus.

Or. de

Pakeitimas 66
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia aiškiai 
apibrėžti tokiems darbuotojams taikomas 
darbo sąlygas, kad būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas, visų pirma tokias 

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia užtikrinti 
veiksmingą trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų teisių apsaugą ir visiškai 
užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų su 
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sąlygas nustatyti bendrai 
privalomuosiuose dokumentuose, 
pavyzdžiui įstatymuose arba visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, kuriais būtų veiksmingai 
užtikrinta trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų teisių apsauga.

taikomomis darbuotojams, kurie yra 
priimančiosios valstybės narės piliečiai, 
sąlygų užtikrinimo principo siekiant 
užtikrinti, jog būtų laikomasi principo 
„vienodas uždarbis už tą patį darbą toje 
pačioje vietoje“.

Or. de

Pakeitimas 67
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia aiškiai 
apibrėžti tokiems darbuotojams taikomas 
darbo sąlygas, kad būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas, visų pirma tokias sąlygas 
nustatyti bendrai privalomuosiuose
dokumentuose, pavyzdžiui įstatymuose 
arba visuotinai taikomuose 
kolektyviniuose susitarimuose, kuriais 
būtų veiksmingai užtikrinta trečiųjų šalių 
sezoninių darbuotojų teisių apsauga.

(20) Atsižvelgiant į ypatingą trečiųjų šalių 
sezoninių darbuotojų padėtį ir jų darbo 
laikiną pobūdį, reikia aiškiai apibrėžti
tokių darbuotojų teises ir pareigas, visų 
pirma tokias sąlygas nustatyti 
dokumentuose, kuriais būtų veiksmingai 
užtikrinta ir trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų, ir darbdavių teisių apsauga.

Or. it

Pakeitimas 68
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia aiškiai 

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia aiškiai 
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apibrėžti tokiems darbuotojams taikomas 
darbo sąlygas, kad būtų užtikrintas teisinis 
tikrumas, visų pirma tokias sąlygas 
nustatyti bendrai privalomuosiuose 
dokumentuose, pavyzdžiui įstatymuose 
arba visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, kuriais būtų veiksmingai 
užtikrinta trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų teisių apsauga.

apibrėžti tokiems darbuotojams taikomas 
darbo sąlygas, kad būtų užtikrintas teisinis 
tikrumas, visų pirma tokias sąlygas 
nustatyti bendrai privalomuosiuose 
dokumentuose, pavyzdžiui įstatymuose 
arba visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, kuriais būtų veiksmingai 
užtikrinta trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų teisių apsauga, ir laikantis 
principo „vienodas uždarbis už tą patį 
darbą toje pačioje vietoje“.

Or. de

Pakeitimas 69
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia aiškiai 
apibrėžti tokiems darbuotojams taikomas 
darbo sąlygas, kad būtų užtikrintas teisinis 
tikrumas, visų pirma tokias sąlygas 
nustatyti bendrai privalomuosiuose 
dokumentuose, pavyzdžiui įstatymuose 
arba visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, kuriais būtų veiksmingai 
užtikrinta trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų teisių apsauga.

(20) Atsižvelgiant į ypatingai pažeidžiamą 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų padėtį ir 
jų darbo laikiną pobūdį, reikia aiškiai 
apibrėžti tokiems darbuotojams taikomas 
darbo sąlygas, kad būtų užtikrintas teisinis 
tikrumas, visų pirma tokias sąlygas 
nustatyti bendrai privalomuosiuose 
dokumentuose, pavyzdžiui įstatymuose 
arba visuotinai taikomuose kolektyviniuose 
susitarimuose, kuriais būtų veiksmingai 
užtikrinta trečiųjų šalių sezoninių 
darbuotojų teisių apsauga, ypač socialinė 
apsauga.

Or. fr

Pakeitimas 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei nėra sistemos, pagal kurią
kolektyviniai susitarimai gali būti
pripažįstami visuotinai taikomi, valstybės 
narės turėtų vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės 
ir pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniams 
susitarimams, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę pagrindinės 
darbdavių ir darbuotojų organizacijos ir 
kurie taikomi visoje šalies teritorijoje.

(21) Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai 
elgiamasi su darbuotojais, kurie yra 
Europos Sąjungos piliečiai, ir trečiųjų 
šalių sezoniniais darbuotojais, įvairūs
kolektyviniai susitarimai, sudaryti bet 
kuriuo lygiu, įskaitant įmonių lygį, ir 
taikomi darbo santykiams, turėtų būti 
taikomi trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams.

Or. de

Pakeitimas 71
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei nėra sistemos, pagal kurią
kolektyviniai susitarimai gali būti 
pripažįstami visuotinai taikomi, valstybės 
narės turėtų vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės 
ir pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniams 
susitarimams, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę pagrindinės 
darbdavių ir darbuotojų organizacijos ir 
kurie taikomi visoje šalies teritorijoje.

(21) Trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams tomis pačiomis sąlygomis, 
kaip ir priimančiųjų valstybių narių 
piliečiams, turi būti taikomos ne tik į 
teisinės ir administracinės nuostatos, 
taikomos priimančios valstybės narės 
piliečiams, bet ir ginčų nagrinėjimo 
institucijų sprendimai ir kolektyviniai 
susitarimai bei sutartys, sudaryti bet 
kuriuo lygmeniu atsižvelgiant į 
priimančiosios valstybės narės
nacionalinę teisę ir praktiką.

Or. it

Pakeitimas 72
Mara Bizzotto
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
pripažįstami visuotinai taikomi, valstybės 
narės turėtų vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės
ir pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniams 
susitarimams, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę pagrindinės 
darbdavių ir darbuotojų organizacijos ir 
kurie taikomi visoje šalies teritorijoje.

(21) Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
pripažįstami visuotinai taikomi, valstybės 
narės turėtų vadovautis lanksčia ir
decentralizuota derybų sistema, pagal 
kurią būtų aiškiai numatytos ir sezoninių 
darbuotojų, ir darbdavių teisės ir 
pareigos, taigi būtų paprasčiau suderinti 
abiejų šalių poreikius, taip pat poreikius, 
atsirandančius dėl konkrečių profesinių 
ar pramonės šakų skirtumų.

Or. it

Pakeitimas 73
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
pripažįstami visuotinai taikomi, valstybės 
narės turėtų vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės ir 
pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniams 
susitarimams, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę pagrindinės darbdavių 
ir darbuotojų organizacijos ir kurie taikomi 
visoje šalies teritorijoje.

(21) Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
pripažįstami visuotinai taikomi, valstybės 
narės turėtų vadovautis kolektyviniais 
susitarimais, kurie paprastai taikomi 
visoms panašioms atitinkamos profesinės ir 
pramonės šakos įmonėms geografinėje 
vietovėje, ir (arba) kolektyviniams 
susitarimams, kuriuos nacionaliniu 
lygmeniu yra sudarę pagrindinės darbdavių 
ir darbuotojų organizacijos ir kurie pagal 
nacionalinę teisę ir praktiką taikomi 
visoje šalies teritorijoje.

Or. it
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Pakeitimas 74
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams turėtų būti taikomos tos 
pačios sąlygos socialinės apsaugos srityse, 
išvardytose Reglamento (EB) Nr. 883/04 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo 3 straipsnyje. Tačiau šia 
direktyva neturėtų būti suteikiama 
daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose ES socialinės apsaugos 
teisės aktuose trečiųjų šalių piliečiams, 
kurių padėtis susijusi su keliomis 
valstybėmis narėmis. Be to, šia direktyva 
neturėtų būti suteikiamos teisės tais 
atvejais, kurie neįeina į ES teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
gyvenantiems šeimos nariams. Tai neturi 
įtakos valstybių narių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose įmokoms į pensijų sistemą 
nustatytos de minimis taisyklės, 
nediskriminaciniam taikymui.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 75
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams turėtų būti taikomos tos 
pačios sąlygos socialinės apsaugos srityse, 
išvardytose Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo 3 straipsnyje. Tačiau šia 
direktyva neturėtų būti suteikiama 

(22) Tinkama sezoninių darbuotojų 
socialinė apsauga – pagrindinis šios 
direktyvos elementas, ji labai svarbi 
siekiant užtikrinti deramas darbo ir 
gyvenimo Sąjungoje sąlygas. Trečiųjų 
šalių piliečiams reikia užtikrinti tokias 
pačias sąlygas, kaip ir priimančiosios 
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daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose ES socialinės apsaugos 
teisės aktuose trečiųjų šalių piliečiams,
kurių padėtis susijusi su keliomis 
valstybėmis narėmis. Be to, šia direktyva 
neturėtų būti suteikiamos teisės tais 
atvejais, kurie neįeina į ES teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
gyvenantiems šeimos nariams. Tai neturi 
įtakos valstybių narių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose įmokoms į pensijų sistemą 
nustatytos de minimis taisyklės, 
nediskriminaciniam taikymui.

valstybės narės piliečiams. Ypatingą 
dėmesį reikia atkreipti į tai, kad pagal 
nacionalinės teisės nuostatas būtų 
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.
Nepažeidžiant dvišalių susitarimų, 
kuriuose numatyta geresnė socialinė 
apsauga, šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatytos priemonės, užtikrinančios 
veiksmingą socialinę apsaugą gyvenat 
Sąjungoje, ir, prireikus, priemonės 
įgytoms teisėms perkelti į trečiąsias šalis.
Šios priemonės gali apimti specialų 
reguliavimą, įskaitant reguliavimą, 
susijusį su kvalifikacijomis arba laukimo 
laikotarpiu.
Bet kokie apribojimai vienodų socialinės 
apsaugos sąlygų taikymui pagal šią 
direktyvą turėtų būti taikomi 
nepažeidžiant teisių, suteiktų taikant 
2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 
Nr. 1231/2010, išplečiantį Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) 
Nr. 987/2009 nuostatų taikymą trečiųjų 
šalių piliečiams, kuriems jos dar 
netaikomos tik dėl jų pilietybės.

Or. en

Pakeitimas 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams turėtų būti taikomos tos 
pačios sąlygos socialinės apsaugos srityse, 
išvardytose Reglamento (EB) Nr. 883/2004 

(22) Trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams turėtų būti taikomos tos 
pačios sąlygos socialinės apsaugos srityse, 
išvardytose Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
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dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo 3 straipsnyje. Tačiau šia 
direktyva neturėtų būti suteikiama 
daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose ES socialinės apsaugos 
teisės aktuose trečiųjų šalių piliečiams, 
kurių padėtis susijusi su keliomis 
valstybėmis narėmis. Be to, šia direktyva 
neturėtų būti suteikiamos teisės tais 
atvejais, kurie neįeina į ES teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
gyvenantiems šeimos nariams. Tai neturi 
įtakos valstybių narių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose įmokoms į pensijų sistemą 
nustatytos de minimis taisyklės, 
nediskriminaciniam taikymui.

dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo 3 straipsnyje. Be to, šia 
direktyva neturėtų būti suteikiamos teisės 
tais atvejais, kurie neįeina į ES teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
gyvenantiems šeimos nariams. Tai neturi 
įtakos valstybių narių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose įmokoms į pensijų sistemą 
nustatytos de minimis taisyklės, 
nediskriminaciniam taikymui.

Or. de

Pakeitimas 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams turėtų būti taikomos tos 
pačios sąlygos socialinės apsaugos srityse, 
išvardytose Reglamento (EB) Nr. 883/04 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo 3 straipsnyje. Tačiau šia 
direktyva neturėtų būti suteikiama daugiau 
teisių nei numatyta galiojančiuose ES 
socialinės apsaugos teisės aktuose trečiųjų 
šalių piliečiams, kurių padėtis susijusi su 
keliomis valstybėmis narėmis. Be to, šia 
direktyva neturėtų būti suteikiamos teisės 
tais atvejais, kurie neįeina į ES teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
gyvenantiems šeimos nariams. Tai neturi 
įtakos valstybių narių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose įmokoms į pensijų sistemą 
nustatytos de minimis taisyklės, 
nediskriminaciniam taikymui.

(22) Valstybės narės pagal socialinės 
apsaugos sritis, išvardytas 2004 m.
balandžio 29 d. reglamento
(EB) Nr. 883/04 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 3 straipsnyje,
nustato, kurios garantijos taikomos 
sezoniniams darbuotojams. Tačiau šia 
direktyva neturėtų būti suteikiama daugiau 
teisių nei numatyta galiojančiuose ES 
socialinės apsaugos teisės aktuose trečiųjų 
šalių piliečiams, kurių padėtis susijusi su 
keliomis valstybėmis narėmis. Be to, šia 
direktyva neturėtų būti suteikiamos teisės 
tais atvejais, kurie neįeina į ES teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
gyvenantiems šeimos nariams. Tai neturi 
įtakos valstybių narių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose įmokoms į pensijų sistemą 
nustatytos de minimis taisyklės, 
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nediskriminaciniam taikymui.

Or. pl

Pagrindimas

Socialinės apsaugos klausimas yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. Be to sezoninis 
darbo pobūdis ir trumpa gyvenimo tam tikroje valstybėje narėje trukmė nesukuria pagrindo 
sezoniniams darbuotojams suteikti visas socialines garantijas, suteikiamas tos valstybės 
piliečiams.

Pakeitimas 78
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams turėtų būti taikomos tos 
pačios sąlygos socialinės apsaugos srityse, 
išvardytose Reglamento (EB) Nr. 883/04 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo 3 straipsnyje. Tačiau šia 
direktyva neturėtų būti suteikiama daugiau 
teisių nei numatyta galiojančiuose ES 
socialinės apsaugos teisės aktuose trečiųjų 
šalių piliečiams, kurių padėtis susijusi su 
keliomis valstybėmis narėmis. Be to, šia 
direktyva neturėtų būti suteikiamos teisės 
tais atvejais, kurie neįeina į ES teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
gyvenantiems šeimos nariams. Tai neturi 
įtakos valstybių narių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose įmokoms į pensijų sistemą 
nustatytos de minimis taisyklės, 
nediskriminaciniam taikymui.

(22) Trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams turėtų būti taikomos tos 
pačios sąlygos socialinės apsaugos srityse, 
išvardytose Reglamento (EB) Nr. 883/04 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo 3 straipsnyje, taip pat būtina 
nenukrypstant laikytis ir ES, ir valstybių
narių teisės aktų sveikatos ir darbo saugos 
srityje. Tačiau šia direktyva neturėtų būti 
suteikiama daugiau teisių nei numatyta 
galiojančiuose ES socialinės apsaugos 
teisės aktuose trečiųjų šalių piliečiams, 
kurių padėtis susijusi su keliomis 
valstybėmis narėmis. Be to, šia direktyva 
neturėtų būti suteikiamos teisės tais 
atvejais, kurie neįeina į ES teisės aktų 
taikymo sritį, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje 
gyvenantiems šeimos nariams. Tai neturi 
įtakos valstybių narių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose įmokoms į pensijų sistemą 
nustatytos de minimis taisyklės, 
nediskriminaciniam taikymui.

Or. it
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Pakeitimas 79
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Siekdamos užtikrinti tinkamą šios 
direktyvos, visų pirma jos nuostatų dėl 
teisių, darbo sąlygų ir apgyvendinimo 
vykdymą, valstybės narės turėtų 
pasirūpinti, kad būtų pradėtos taikyti 
deramos kontrolės ir stebėsenos sistemos 
ir jų teritorijoje būtų atliekamos 
veiksmingos ir tinkamos patikros.
Valstybės narės, siekdamos padidinti šių 
patikrų veiksmingumą, turėtų užtikrinti, 
kad pagal nacionalinės teisės aktus 
kompetentingoms institucijoms būtų 
suteikiami reikiami įgaliojimai ir ištekliai 
patikroms atlikti; taip pat turėtų užtikrinti, 
kad praėjusių metų patikrų rezultatai būtų 
kaupiami ir apdorojami siekiant 
veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą, ir 
kad būtų pakankamai darbuotojų, 
turinčių įgūdžių ir kvalifikacijas, 
reikalingas siekiant veiksmingai atlikti 
patikras. Valstybės narės turėtų numatyti 
tinkamas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas, pavyzdžiui pinigines baudas, 
kurios būtų skiriamos šių nuostatų 
nesilaikantiems darbdaviams.

Or. en

Pakeitimas 80
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant palengvinti įgyvendinimą,
atitinkami paskirti tretieji asmenys, kaip 

(23) Siekiant palengvinti šios direktyvos
įgyvendinimą, turėtų būti parengtos 



PE467.317v02-00 26/67 AM\878249LT.doc

LT

antai profsąjungos arba kitos asociacijos, 
turėtų turėti galimybę pateikti skundus, 
siekiant užtikrinti, kad direktyva būtų 
veiksmingai taikoma. Manoma, kad būtina 
imtis veiksmų tais atvejais, kai sezoniniai 
darbuotojai nežino apie esamas vykdymo 
užtikrinimo priemones arba nedrįsta jomis 
pasinaudoti savo vardu, nes bijo galimų 
pasekmių.

veiksmingos sistemos, kuriomis 
naudodamiesi sezoniniai darbuotojai 
galėtų tiesiogiai arba per atitinkamas 
trečiąsias šalis, pavyzdžiui, profesines 
sąjungas arba kitas asociacijas, pateikti 
skundus. Manoma, kad būtina imtis 
veiksmų tais atvejais, kai sezoniniai 
darbuotojai nežino apie esamas vykdymo 
užtikrinimo priemones arba nedrįsta jomis 
pasinaudoti savo vardu, nes bijo galimų 
pasekmių. Taip pat turėtų būti tinkama 
teisminė sezoninių darbuotojų apsauga, 
kad jie nebūtų atleidžiami iš darbo dėl to, 
jog pateikė skundą. Darbuotojų teises 
atstovaujančios organizacijos turėtų galėti 
gauti atitinkamus dokumentus ir apžiūrėti 
suteiktas gyvenamąsias patalpas.

Or. en

Pakeitimas 81
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant palengvinti įgyvendinimą, 
atitinkami paskirti tretieji asmenys, kaip 
antai profsąjungos arba kitos asociacijos, 
turėtų turėti galimybę pateikti skundus, 
siekiant užtikrinti, kad direktyva būtų 
veiksmingai taikoma. Manoma, kad būtina 
imtis veiksmų tais atvejais, kai sezoniniai 
darbuotojai nežino apie esamas vykdymo 
užtikrinimo priemones arba nedrįsta jomis 
pasinaudoti savo vardu, nes bijo galimų 
pasekmių.

(23) Siekiant palengvinti įgyvendinimą, 
trečiųjų šalių piliečiai turėtų galėti 
pasinaudoti veiksmingomis teisinėmis 
priemonėmis ir atitinkami paskirti tretieji 
asmenys, kaip antai profsąjungos arba kitos 
asociacijos, turėtų turėti galimybę pateikti 
skundus, siekiant užtikrinti, kad direktyva 
būtų veiksmingai taikoma. Manoma, kad 
būtina imtis veiksmų tais atvejais, kai 
sezoniniai darbuotojai nežino apie esamas 
vykdymo užtikrinimo priemones arba 
nedrįsta jomis pasinaudoti savo vardu, nes 
bijo galimų pasekmių.

Or. fr
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Pakeitimas 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant palengvinti įgyvendinimą, 
atitinkami paskirti tretieji asmenys, kaip 
antai profsąjungos arba kitos asociacijos, 
turėtų turėti galimybę pateikti skundus, 
siekiant užtikrinti, kad direktyva būtų 
veiksmingai taikoma. Manoma, kad būtina 
imtis veiksmų tais atvejais, kai sezoniniai 
darbuotojai nežino apie esamas vykdymo 
užtikrinimo priemones arba nedrįsta jomis 
pasinaudoti savo vardu, nes bijo galimų 
pasekmių.

(23) Siekiant palengvinti įgyvendinimą, 
atitinkami paskirti tretieji asmenys, kaip 
antai profsąjungos arba kitos asociacijos, 
turėtų turėti galimybę pateikti skundus ir 
ieškinius, siekiant užtikrinti, kad direktyva 
būtų veiksmingai taikoma. Manoma, kad 
būtina imtis veiksmų tais atvejais, kai 
sezoniniai darbuotojai nežino apie esamas 
vykdymo užtikrinimo priemones arba 
nedrįsta jomis pasinaudoti savo vardu, nes 
bijo galimų pasekmių.

Or. de

Pakeitimas 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
siekiant tinkamo šios direktyvos 
įgyvendinimo būtų atliekamos tinkamos ir 
veiksmingos patikros. Šiuo tikslu valstybės 
narės turi užtikrinti, kad atitinkamos 
institucijos turėtų pakankamus 
įgaliojimus ir išteklius. Patikrų išvados 
turi būti surinktos į ataskaitą ir bus 
panaudotos tobulinant šios direktyvos 
įgyvendinimą.

Or. de
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Pakeitimas 84
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Trečiųjų šalių piliečiai, kuriems 
leista dirbti valstybių narių teritorijose, 
turi teisę į tokias pačias darbo sąlygas 
kaip ir Sąjungos piliečiai.

Or. en

Pakeitimas 85
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) Darbo sąlygos šioje direktyvoje 
suprantamos kaip apimančios bent darbo 
užmokestį ir atleidimą, darbuotojų 
sveikatą bei saugą darbe, darbo laiką ir 
atostogas, šeimos ir profesinį gyvenimą 
atsižvelgiant į galiojančias kolektyvines 
sutartis.

Or. en

Pakeitimas 86
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie gyvena ne valstybių narių 
teritorijoje ir prašo būti priimti į valstybės 

1. Ši direktyva taikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie gyvena ne valstybių narių 
teritorijoje ir prašo būti priimti į valstybės 
narės teritoriją sezoninio darbo tikslais.
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narės teritoriją sezoninio darbo tikslais. Valstybės narės taip pat apibrėžia 
sezoninio darbo savo teritorijoje pobūdį ir 
trukmę.

Or. it

Pakeitimas 87
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva netaikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie vykdo veiklą kitoje 
valstybėje narėje įsisteigusių įmonių 
vardu teikdami paslaugas pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
56 straipsnį, įskaitant tuos trečiųjų šalių 
piliečius, kuriuos komandiruoja valstybėje 
narėje įsisteigusios įmonės paslaugų 
teikimo sistemoje pagal Direktyvą 
96/71/EB.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva netaikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie vykdo veiklą kitoje 
valstybėje narėje įsisteigusių įmonių 
vardu teikdami paslaugas pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
56 straipsnį, įskaitant tuos trečiųjų šalių 
piliečius, kuriuos komandiruoja valstybėje 
narėje įsisteigusios įmonės paslaugų 
teikimo sistemoje pagal Direktyvą 

2. Ši direktyva netaikoma 
komandiruotiems darbuotojams ir laikinai 
dirbantiems asmenims.
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96/71/EB.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad visi komandiruotieji darbuotojai, ne tik tie, kurių darbdavys yra 
kitoje valstybėje narėje, nepatenka į direktyvos apimtį. Taip pat į šios direktyvos apimtį 
neturėtų patekti laikinieji darbuotojai.

Pakeitimas 89
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma statybai ir su 
ja susijusiai ekonominei veiklai (NACE 
1.1 red. kodai 45.1 –45.5; veikla, 
numatyta Direktyvos 96/71/EB priede).

Or. de

Pakeitimas 90
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva taikoma žemės ūkio, 
sodininkystės ir turizmo sektoriams.
Valstybės narės gali nuspręsti jos taikymą 
išplėsti kitai sezoninei veiklai, jeigu 
socialiniai partneriai nesudaro 
susitarimo, kuriame būtų pagrįstai tam 
prieštaraujama.

Or. en
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Pakeitimas 91
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sezoninis darbuotojas – trečiosios šalies 
pilietis, kurio teisėta gyvenamoji vieta yra 
trečiojoje šalyje, tačiau kuris laikinai 
apsigyvena valstybės narės teritorijoje, 
siekdamas įsidarbinti nuo sezonų kaitos 
priklausančiame sektoriuje pagal vieną ar 
daugiau terminuotų darbo sutarčių, kurias 
tiesiogiai sudaro trečiosios šalies pilietis ir 
valstybėje narėje įsisteigęs darbdavys;

(b) sezoninis darbuotojas – trečiosios šalies 
pilietis, kurio teisėta gyvenamoji vieta yra 
trečiojoje šalyje, tačiau kuris laikinai 
apsigyvena Europos Sąjungos teritorijoje, 
siekdamas įsidarbinti nuo sezonų kaitos 
priklausančiame sektoriuje pagal vieną ar 
daugiau terminuotų darbo sutarčių, kurias 
tiesiogiai sudaro trečiosios šalies pilietis ir 
valstybėje narėje įsisteigęs darbdavys;

Or. de

Pagrindimas

Nors darbdavio registruota buveinė yra vienoje valstybėje narėje, darbuotojas gali dirbti 
kitoje valstybėje narėje, kurioje darbdavys vykdo veiklą.

Pakeitimas 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nuo sezonų kaitos priklausanti veikla –
veikla, susijusi su konkrečiu metų laiku dėl 
įvykio ar pasikartojančio proceso, kai 
darbo jėgos reikia gerokai daugiau, nei 
vykdant įprastą veiklą;

(c) nuo sezonų kaitos priklausanti veikla –
veikla, susijusi su konkrečiu metų laiku dėl 
įvykio ar pasikartojančių įvykių, susijusių 
su sezoninėmis sąlygomis, kai darbo jėgos
reguliariai ir nuspėjamai reikia gerokai 
daugiau, nei vykdant įprastą veiklą;

Or. en

Pakeitimas 93
Nadja Hirsch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sezoninio darbo leidimas – leidimas su 
įrašu „sezoninis darbuotojas“, turėtojui 
suteikiantis teisę gyventi ir dirbti valstybės 
narės teritorijoje šioje direktyvoje 
nustatytomis sąlygomis;

(d) sezoninio darbo leidimas – leidimas su 
įrašu „sezoninis darbuotojas“, turėtojui 
suteikiantis teisę gyventi ir dirbti Europos 
Sąjungos teritorijoje šioje direktyvoje 
nustatytomis sąlygomis;

Or. de

Pakeitimas 94
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) viena prašymų pateikimo procedūra –
procedūra, per kurią, remiantis vienu
prašymu dėl leidimo trečiosios šalies 
piliečiui apsigyventi ir dirbti valstybės 
narės teritorijoje, priimamas sprendimas 
dėl prašymo;

(e) viena prašymų pateikimo procedūra –
procedūra, per kurią, remiantis vienu 
prašymu dėl leidimo trečiosios šalies 
piliečiui apsigyventi ir dirbti Europos 
Sąjungos teritorijoje, priimamas 
sprendimas dėl prašymo;

Or. de

Pakeitimas 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) 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 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pagrindimas

Visi kolektyviniai susitarimai turi būti taip pat taikomi trečiųjų šalių sezoniniams 
darbuotojams, dirbantiems ES. Taigi visuotinai taikomo kolektyvinio susitarimo apibrėžties 
įtraukti nereikia.

Pakeitimas 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) 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.

(f) kolektyvinis susitarimas – bet koks
kolektyvinis susitarimas, sudarytas bet 
kuriuo lygiu, įskaitant įmonių lygį, ir 
taikomas sezoninių darbuotojų darbo 
santykiams.
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Or. de

Pakeitimas 97
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) 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.

(f) kolektyvinis susitarimas – bet koks 
kolektyvinis susitarimas, sudarytas bet 
kuriuo lygiu pagal priimančios valstybės
narės teisės aktus ir praktiką.

Or. en

Pakeitimas 98
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) 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, 

f) kolektyviniai susitarimai ir sutartys –
visi kolektyviniai susitarimai arba 
sutartys, sudaryti bet kuriuo lygiu pagal 
priimančios valstybės narės nacionalinę 
teisę ir praktiką, ir taikomi sezoniniams 
darbuotojams, kurie yra priimančios
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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.

valstybės narės piliečiai.

Or. it

Pakeitimas 99
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) 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.

f) visuotinai taikomas kolektyvinis 
susitarimas – kolektyvinis susitarimas,
sudarytas tarp darbdavių arba darbdavių 
organizacijų ir darbuotojų organizacijų, 
apimantis darbo sąlygas ir susitariančiųjų 
šalių santykius ir privalomas visoms 
atitinkamoms profesinės ir pramonės šakos
įmonėms 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.

Or. it
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Pakeitimas 100
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) 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.

f) 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 visuotiniai 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) 
kolektyviniams susitarimams, kuriuos 
nacionaliniu lygmeniu yra sudarę 
pagrindinės darbdavių ir darbuotojų 
organizacijos ir kurie pagal nacionalinę 
teisę ir praktiką taikomi visoje šalies 
teritorijoje.

Or. it

Pakeitimas 101
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia direktyva nedaromas poveikis 
valstybių narių teisei priimti palankesnes 
nuostatas arba toliau jas taikyti 
asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, 
dėl šios direktyvos 13–17 straipsnių.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 102
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia direktyva nedaromas poveikis 
valstybių narių teisei priimti palankesnes 
nuostatas arba toliau jas taikyti asmenims, 
kuriems taikoma ši direktyva, dėl šios 
direktyvos 13–17 straipsnių.

2. Šia direktyva nedaromas poveikis 
valstybių narių teisei priimti palankesnes 
nuostatas arba toliau jas taikyti asmenims, 
kuriems taikoma ši direktyva, dėl šios 
direktyvos 11–17 straipsnių.

Or. de

Pakeitimas 103
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) galiojanti darbo sutartis arba, kaip 
nustatyta nacionalinės teisės aktuose, 
įpareigojantis darbo pasiūlymas 
atitinkamoje valstybėje narėje dirbti 
sezoninį darbą valstybėje narėje 
įsisteigusiam darbdaviui, kuriame turi būti 
nurodytas atlyginimo dydis ir darbo 
valandos per savaitę arba mėnesį, ir 
tinkamais atvejais, kitos svarbios darbo 
sąlygos;

(a) galiojanti darbo sutartis arba, kaip 
nustatyta nacionalinės teisės aktuose, 
įpareigojantis darbo pasiūlymas 
atitinkamoje valstybėje narėje dirbti 
sezoninį darbą valstybėje narėje 
įsisteigusiam darbdaviui;

Or. de

Pakeitimas 104
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galiojanti darbo sutartis arba, kaip 
nustatyta nacionalinės teisės aktuose, 
įpareigojantis darbo pasiūlymas 
atitinkamoje valstybėje narėje dirbti 
sezoninį darbą valstybėje narėje 
įsisteigusiam darbdaviui, kuriame turi būti 
nurodytas atlyginimo dydis ir darbo 
valandos per savaitę arba mėnesį, ir 
tinkamais atvejais, kitos svarbios darbo 
sąlygos;

a) galiojanti darbo sutartis arba, kaip 
nustatyta nacionalinės teisės aktuose, 
įpareigojantis darbo pasiūlymas 
atitinkamoje valstybėje narėje dirbti 
sezoninį darbą valstybėje narėje 
įsisteigusiam darbdaviui, kuriame turi būti 
nurodytas atlyginimo dydis, darbo 
valandos per savaitę arba mėnesį ir 
atitinkamos darbo sąlygos ir kuris įrodo, 
kad sezoninis darbuotojas turi teisėtą 
pragyvenimo šaltinį ir gyvendamas 
valstybėje narėje neapsunkina jos 
socialinės rūpybos sistemos;

Or. it

Pakeitimas 105
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nacionalinės teisės aktuose nustatytas 
galiojantis kelionės dokumentas. Valstybės 
narės gali reikalauti, kad kelionės
dokumento galiojimo laikas apimtų bent 
jau leidimo gyventi trukmę;

b) nacionalinės teisės aktuose nustatytas 
galiojantis kelionės dokumentas. Kelionės
dokumento galiojimo laikas apima bent jau 
leidimo gyventi trukmę;

Or. it

Pakeitimas 106
Thomas Mann

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

1a. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
tinkamas darbo sąlygas ir išvengti 
atlyginimų dempingo, turi teisę atmesti 
prašymus, jeigu įdarbinimo sąlygos 
neatitinka tų, kurios taikomos valstybės 
narės piliečiams, dirbantiems panašius 
darbus sezoniniuose sektoriuose.

Or. de

Pakeitimas 107
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali patikrinti, ar į 
atitinkamą darbo vietą negalima įdarbinti 
šalies arba ES piliečių arba teisėtai 
valstybėje narėje gyvenančių trečiųjų šalių 
piliečių, kurie pagal ES arba nacionalinę 
teisę jau priklauso tos valstybės narės 
darbo rinkai, ir gali prašymą atmesti.

2. Valstybės narės patikrina, ar į 
atitinkamą darbo vietą negalima įdarbinti 
šalies arba ES piliečių arba teisėtai 
valstybėje narėje gyvenančių trečiųjų šalių 
piliečių, kurie pagal ES arba nacionalinę 
teisę jau priklauso tos valstybės narės 
darbo rinkai, ir gali prašymą atmesti.

Or. it

Pakeitimas 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Privačios įdarbinimo agentūros arba 
migracijos agentūros iš darbo ieškančių 
asmenų ar darbuotojų neima mokesčio už 
sezoninių darbų arba migracijos 
sezoniniams darbams atlikti 
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organizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Sezoniniai darbuotojai yra pažeidžiama grupė ir dažnai išnaudojami. Siekiant užkirsti kelią 
prekybai žmonėmis reikia atsižvelgti į TDO konvencijos Nr. 181 7 straipsnį ir į Direktyvos dėl 
darbo per laikino įdarbinimo įmones 6 straipsnį.

Pakeitimas 109
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės gali atmesti prašymą, jei 
per 12 mėnesių nuo jo pateikimo 
darbdaviui pagal nacionalinės teisės aktus 
buvo taikytos sankcijos dėl nedeklaruoto 
darbo ir (arba) neteisėto įdarbinimo.

Or. de

Pakeitimas 110
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės gali atmesti prašymą, jei 
darbdaviui pagal nacionalinės teisės aktus 
buvo taikytos sankcijos dėl nedeklaruoto 
darbo ir (arba) neteisėto įdarbinimo ar kitų 
teisės aktuose numatytų pareigų, susijusių 
su nacionaline socialine apsauga arba 
mokesčių institucijomis, nevykdymo.

Or. de
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Pakeitimas 111
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sezoniniams darbuotojams suteikiamas 
leidimas būti ne ilgiau kaip šešis mėnesius 
per kalendorinius metus; šiam laikotarpiui 
pasibaigus jie grįžta į trečiąją šalį.

1. Sezoniniams darbuotojams suteikiamas 
leidimas būti bent tris mėnesius per 
kalendorinius metus; šiam laikotarpiui 
pasibaigus jie grįžta į trečiąją šalį.
Ilgiausią leistiną buvimo laikotarpį 
nustato valstybės narės, užtikrindamos, 
kad darbas būtų sezoninis. Po to 
sezoniniai darbuotojai grįžta į trečiąją 
šalį.

Or. de

Pakeitimas 112
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį ir su 
sąlyga, kad tenkinami 5 straipsnyje 
nustatyti kriterijai, sezoniniai darbuotojai 
gali pratęsti darbo sutartį arba įsidarbinti 
sezoniniam darbui pas kitą darbdavį.

2. Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį ir su 
sąlyga, kad tenkinami 5 straipsnyje 
nustatyti kriterijai, sezoniniai darbuotojai 
gali pratęsti darbo sutartį arba įsidarbinti 
sezoniniam darbui pas kitą darbdavį, jeigu 
pirmasis darbdavys pažeidė darbuotojo 
teises.

Or. de

Pakeitimas 113
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) darbdaviui, kuris nesilaikė darbo 
sutartyje nustatytų įpareigojimų, taikomos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos 
sankcijos. Tokiems darbdaviams
neleidžiama teikti prašymų dėl sezoninių 
darbuotojų ateinančius vienerius ar daugiau 
metų.

(b) darbdaviui, kuris nesilaikė darbo 
sutartyje nustatytų įpareigojimų, taikomos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos 
sankcijos. Darbdaviams, kurie pažeidžia 
darbo teisės nuostatas, neleidžiama teikti 
prašymų dėl sezoninių darbuotojų 
ateinančius vienerius ar daugiau metų.

Or. de

Pakeitimas 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji 
nėra pernelyg didelė, palyginti su darbo 
užmokesčiu.

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas
tinkamas būstas, pagal nacionalinės teisės 
reikalavimus ir praktiką, taip užtikrintas
deramas gyvenimo lygis. Būtina, kad toks 
būstas gyventojams užtikrintų bent jau 
pakankamai erdvės, apsaugotų juos nuo 
gamtos sukeltos ir kitos grėsmės sveikatai, 
būtų saugus ir geros būklės, užtikrintų 
sveikatos, saugumo, patogumo ir mitybos 
požiūriu būtiną infrastruktūrą, pvz., 
tinkamą geriamąjį vandenį, maisto 
gaminimo, šildymo, apšvietimo sistemas, 
sanitarijos ir skalbimo įrangą, maisto 
saugojimo ir atliekų šalinimo priemones.
Būsto vieta ir transporto infrastruktūra 
turi suteikti galimybę naudotis 
pagrindinėmis paslaugomis, įskaitant 
pagrindines sveikatos ir socialines 
paslaugas.

Or. en
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Pakeitimas 115
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji 
nėra pernelyg didelė, palyginti su darbo 
užmokesčiu.

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad pagal nacionalinės teisės 
reikalavimus ir praktiką sezoniniam 
darbuotojui bus suteiktas tinkamas būstas, 
ir taip užtikrinta, kad jiems būtų taikomos 
tokios pačios sąlygos, kaip ir piliečiams, 
taip pat deramas gyvenimo lygis. Būtina, 
kad toks būstas gyventojams užtikrintų 
bent jau pakankamai erdvės, apsaugotų 
juos nuo gamtos sukeltos ir kitos grėsmės 
sveikatai, būtų saugus ir geros būklės, 
užtikrintų sveikatos, saugumo, patogumo 
ir mitybos požiūriu būtiną infrastruktūrą, 
pvz., tinkamą geriamąjį vandenį, maisto 
gaminimo, šildymo, apšvietimo sistemas, 
sanitarijos ir skalbimo įrangą, maisto
saugojimo ir atliekų šalinimo priemones.
Būstas turi suteikti galimybę naudotis 
pagrindinėmis paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas 
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji 
nėra pernelyg didelė, palyginti su darbo 

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoninis darbuotojas per visą 
sezoninio darbo laikotarpį turi būstą.
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užmokesčiu.

Or. pl

Pagrindimas

Terminą „tinkamas gyvenimo lygis“ galima suprasti įvairiai, priklausomai nuo susijusių 
valstybių narių interpretacijos. Darbdavys negali tinkamai spręsti, ar darbuotojui suteiktas 
„tinkamas gyvenimo lygis“. Darbuotojai patys gali nuspręsti, ar būstas kainuoja per daug.

Pakeitimas 117
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas 
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji
nėra pernelyg didelė, palyginti su darbo 
užmokesčiu.

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas
tinkamas būstas, kurio nuoma nėra 
pernelyg didelė, palyginti su darbo 
užmokesčiu.

Or. it

Pakeitimas 118
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas 
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji 
nėra pernelyg didelė, palyginti su darbo 

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas 
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji 
proporcinga, palyginti su darbo 
užmokesčiu, t. y. nustatyta taip, kad 
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užmokesčiu. atitiktų tą procentinę dalį visų pajamų toje 
valstybėje narėje, kuri įprastai mokama už 
nuomą.

Or. nl

Pakeitimas 119
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji 
nėra pernelyg didelė, palyginti su darbo 
užmokesčiu.

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas padorus gyvenimo 
lygis. Jeigu sezoniniai darbuotojai už būstą 
turi mokėti nuomą, ji nėra pernelyg didelė, 
palyginti su darbo užmokesčiu.

Or. de

Pakeitimas 120
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas 
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji 
nėra pernelyg didelė, palyginti su darbo 
užmokesčiu.

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai pateiktų įrodymus, 
kad sezoniniam darbuotojui bus suteiktas 
būstas ir taip užtikrintas tinkamas 
gyvenimo lygis. Darbdaviai neprivalo 
suteikti tokio būsto, tačiau turėtų aktyviai 
padėti ieškoti tinkamo būsto. Jeigu 
sezoniniai darbuotojai už būstą turi mokėti 
nuomą, ji nėra pernelyg didelė, palyginti su 
darbo užmokesčiu.
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Or. de

Pakeitimas 121
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Darbdaviai neprivalo padengti 
trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų 
kelionės išlaidų arba vizos mokesčio.

Or. de

Pakeitimas 122
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sezoniniai darbuotojai turi teisę 
pasinaudoti galimybe apsistoti darbdavio 
teikiamame būste arba jos atsisakyti.

Or. en

Pakeitimas 123
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jeigu sezoniniai darbuotojai už būstą 
turi mokėti nuomos mokestį, jis negali 
būti automatiškai atimamas iš uždarbio;
nuomos mokestis nustatomas visam 
sezoninių darbuotojų apsistojimo 
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laikotarpiui ir negali viršyti grynojo jų 
uždarbio arba būti per didelis, 
atsižvelgiant į būsto kokybę.

Or. en

Pakeitimas 124
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Sezoniniai darbuotojai pasirašo sutartį 
arba gauną kitą dokumentą, kuriame 
sąlygos ir nuomos mokesčio kaina 
nurodomos aiškiai ir visoms šalims 
suprantama kalba.

Or. en

Pakeitimas 125
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 a straipsnis
Atitinkamos valdžios institucijos turi 
pareigą, o darbuotojų interesus 
atstovaujančios organizacijos – teisę 
tikrinti darbdavio teikiamus būstus ir į 
juos patekti. Atitinkamos valdžios 
institucijos privalo užtikrinti, kad nuomos 
mokestis nebūtų per didelis, atsižvelgiant į 
būsto kokybę.

Or. en
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Pakeitimas 126
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 14b
Išlaidos

Valstybės narės reikalauja, kad sezoninių 
darbuotojų darbdaviai apmokėtų:
(a) sezoninių darbuotojų kelionės iš 
kilmės šalies į darbo atitinkamoje 
valstybėje narėje vietą išlaidas ir kelionės 
atgal išlaidas;
(b) vizos mokestį ir, jei reikia, bet kokius 
su viza susijusius mokesčius;
(c) sveikatos draudimo, nurodyto 
5 straipsnio 1 dalies c punkte, išlaidas.
Šios išlaidos neturėtų būti dengiamos iš 
sezoninių darbuotojų uždarbio.

Or. en

Pakeitimas 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, sezoniniai darbuotojai turi 
teisę į:

Sezoniniai darbuotojai turi teisę į:

Or. en

Pakeitimas 128
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, sezoniniai darbuotojai turi 
teisę į:

Sezoniniams darbuotojams turi būti 
taikomos sąlygos, vienodos su taikomomis 
priimančiosios valstybės narės piliečiams, 
bent jau dėl:

Or. en

Pakeitimas 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, sezoniniai darbuotojai turi 
teisę į:

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, sezoniniams darbuotojams
taikomos tokios pat sąlygos, kaip taikomos 
priimančiosios valstybės narės piliečiams:

Or. de

Pakeitimas 130
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, sezoniniai darbuotojai turi 
teisę į:

Neatsižvelgiant į darbo santykiams 
taikytiną teisę, sezoniniams darbuotojams 
turi būti taikomos tokios pat sąlygos, kaip 
taikomos priimančiosios valstybės narės 
piliečiams, bent jau dėl:

Or. de
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Pakeitimas 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo 
užmokestį ir atleidimą iš darbo, taip pat su 
sveikata ir sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam 
darbui, kaip nustatyta įstatymuose arba 
kituose teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą.

Išbraukta.

Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
pripažįstami visuotiniai 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) 
kolektyviniams susitarimams, kuriuos 
nacionaliniu lygmeniu yra sudarę 
pagrindinės darbdavių ir darbuotojų 
organizacijos ir kurie taikomi visoje šalies 
teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 132
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 
sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam 
darbui, kaip nustatyta įstatymuose arba 

1. darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, darbo laiką, 
atostogas ir nuostatas dėl drausmės,
profesinio ir šeimos gyvenimo, taip pat dėl
su sveikata ir sauga darbo vietoje susijusių 
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kituose teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą.

reikalavimų, atsižvelgiant ne tik į teisines 
ir administracines nuostatas, ginčų 
nagrinėjimo institucijų sprendimus, bet ir 
į kolektyvinius susitarimus ir sutartis, 
kuriuos pagrindinės darbdavių ir 
darbuotojų organizacijos sudaro bet 
kuriuo lygmeniu pagal priimančiosios 
valstybės narės nacionalinę teisę ir 
praktiką ir kuriuose numatomos tokios 
pat sąlygos, kaip taikomos priimančiosios 
valstybės narės piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 
sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam 
darbui, kaip nustatyta įstatymuose arba 
kituose teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą.

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, darbo laiką ir 
atostogas, taip pat su sveikata ir sauga 
darbo vietoje susijusius reikalavimus,
atsižvelgiant ne tik į teisines ir 
administracines nuostatas, bet ir į 
kolektyvinius susitarimus, sudarytus bet 
kuriuo lygiu susijusioje valstybėje narėje
ir taikomus darbo santykiams.

Or. de

Pakeitimas 134
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, darbo laiką, 
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sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam darbui, 
kaip nustatyta įstatymuose arba kituose 
teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą.

atostogas ir nuostatas dėl drausmės, taip 
pat su sveikata ir sauga darbo vietoje 
susijusius reikalavimus, taikomus 
sezoniniam darbui, kaip nustatyta 
įstatymuose arba kituose teisės aktuose 
ir (arba) visuotinai taikomuose 
kolektyviniuose susitarimuose valstybėje 
narėje, į kurią jei priimti pagal šią 
direktyvą.

Or. de

Pakeitimas 135
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 
sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam 
darbui, kaip nustatyta įstatymuose arba 
kituose teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą.

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, darbo laiką ir 
atostogas, taip pat su sveikata ir sauga 
darbo vietoje susijusius reikalavimus,
atsižvelgiant ne tik į teisines, 
administracines ir reguliavimo nuostatas,
bet ir į kolektyvinius susitarimus 
valstybėse narėse, kuriose jie dirba.

Or. en

Pakeitimas 136
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 
sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam 

1. įdarbinimo sąlygas – amžių, nuo kurio 
galima pradėti dirbti, darbo namie 
apribojimus ir kitus klausimus, susijusius 
su įdarbinimo sąlygomis pagal valstybės 
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darbui, kaip nustatyta įstatymuose arba 
kituose teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą.

narės teisės aktus ir nacionalinę praktiką, 
ir darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, darbo laiką ir 
atostogas, taip pat su sveikata ir sauga 
darbo vietoje susijusius reikalavimus,
atsižvelgiant ne tik į teisines ir 
administracines nuostatas, ginčų 
nagrinėjimo institucijų sprendimus, bet ir 
į kolektyvinius susitarimus bei sutartis, 
sudarytus bet kuriuo lygiu pagal 
priimančiosios valstybės narės 
nacionalinę teisę ir praktiką ir kuriuose 
numatomos tokios pat sąlygos, kaip
taikomos priimančiosios valstybės narės 
piliečiams.

Or. it

Pakeitimas 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
pripažįstami visuotiniai 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) 
kolektyviniams susitarimams, kuriuos 
nacionaliniu lygmeniu yra sudarę 
pagrindinės darbdavių ir darbuotojų 
organizacijos ir kurie taikomi visoje šalies 
teritorijoje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 138
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyviniai susitarimai gali būti 
pripažįstami visuotiniai 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) 
kolektyviniams susitarimams, kuriuos 
nacionaliniu lygmeniu yra sudarę 
pagrindinės darbdavių ir darbuotojų 
organizacijos ir kurie taikomi visoje šalies 
teritorijoje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 139
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Jei nėra sistemos, pagal kurią kolektyviniai 
susitarimai gali būti pripažįstami 
visuotiniai 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) 
kolektyviniams susitarimams, kuriuos 
nacionaliniu lygmeniu yra sudarę 
pagrindinės darbdavių ir darbuotojų 
organizacijos ir kurie pagal nacionalinę 
teisę ir praktiką taikomi visoje šalies 
teritorijoje.

Or. it
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Pakeitimas 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. socialinės apsaugos išmokas, kurias 
valstybės narės skiria pagal socialinės 
apsaugos sritis, apibrėžtas Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 3 straipsnyje;

Or. pl

Pagrindimas

Socialinės apsaugos klausimas yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. Be to sezoninis 
darbo pobūdis ir trumpa gyvenimo tam tikroje valstybėje narėje trukmė nesukuria pagrindo 
sezoniniams darbuotojams suteikti visas socialines garantijas, suteikiamas tos valstybės 
piliečiams.

Pakeitimas 141
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienodas sąlygas su priimančiosios 
valstybės narės piliečiais bent jau dėl:

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

2. Vienodas sąlygas su priimančiosios 
valstybės narės piliečiais bent jau dėl:

Vienodas sąlygas su priimančiosios 
valstybės narės piliečiais, ypač susijusias 
su šiomis teisėmis.

Or. de

Pakeitimas 143
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienodas sąlygas su priimančiosios 
valstybės narės piliečiais bent jau dėl:

Vienodas sąlygas su priimančiosios 
valstybės narės piliečiais bent šiose srityse, 
bet jomis neapsiriboti:

Or. en

Pakeitimas 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienodas sąlygas su priimančiosios 
valstybės narės piliečiais bent jau dėl:

Vienodas sąlygas su priimančiosios 
valstybės narės piliečiais bent jau dėl:

Or. en

Pakeitimas145
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams 
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 laisvės ir laisvės jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams 
atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias 
kitas organizacijas, kurios nariai yra 
konkrečios profesijos atstovai, įskaitant 
teisę naudotis visomis tokių organizacijų 
teikiamomis teisėmis ir privilegijomis,
įskaitant teisę derėtis dėl kolektyvinių 
susitarimų ir juos sudaryti, taip pat teisę 
streikuoti ir imtis kolektyvinių veiksmų 
atsižvelgiant į priimančiosios valstybės 
narės nacionalinę teisę ir praktiką, 
nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo;

Or. it

Pakeitimas 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams 
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 laisvės ir laisvės jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams 
atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias 
kitas organizacijas, kurios nariai yra 
konkrečios profesijos atstovai, įskaitant 
teisę dalyvauti veikloje, kuria siekiama 
sudaryti kolektyvinius susitarimus ir kuri 
apima teisę streikuoti, taip pat teisę 
naudotis visomis tokių organizacijų 
teikiamomis privilegijomis, nepažeidžiant 
nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos 
ir visuomenės saugumo;

Or. de
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Pakeitimas 147
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams 
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 laisvės ir laisvės jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams 
atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias 
kitas organizacijas, kurios nariai yra 
konkrečios profesijos atstovai, įskaitant 
teisę naudotis visomis tokių organizacijų 
teikiamomis teisėmis ir privilegijomis,
įskaitant teisę derėtis dėl kolektyvinių 
susitarimų ir juos sudaryti, taip pat teisę 
streikuoti ir imtis kolektyvinių veiksmų 
atsižvelgiant į priimančiosios valstybės 
narės nacionalinę teisę ir praktiką, kurios 
atitinka Sąjungos teisę, nepažeidžiant 
nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos 
ir visuomenės saugumo;

Or. en

Pakeitimas 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) teisės atsisakyti dirbti, kai sezoniniai 
darbuotojai priimami dirbti vietoj 
streikuojančių darbuotojų;

Or. de

Pakeitimas 149
Sari Essayah, Riikka Manner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) darbo sąlygų, įskaitant atlyginimą ir 
atleidimą iš darbo, taip pat reikalavimų, 
susijusių su darbuotojų sveikata ir darbo 
sauga;

Or. en

Pagrindimas

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Pakeitimas 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
socialinės apsaugos sritimis, nuostatų 
kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 883/04 3 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
socialinės apsaugos sritimis, nuostatų kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 
883/2004 3 straipsnyje.

(b) nepažeidžiant valstybių narių teisės 
nustatyti kriterijus, kuriais remiantis 
gyventojams skiriamos išmokos, 
nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
socialinės apsaugos sritimis, nuostatų kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 
883/2004 3 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Pakeitimas 152
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
socialinės apsaugos sritimis, nuostatų kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 
883/04 3 straipsnyje.

(b) nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
socialinės apsaugos sritimis, nuostatų kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 
883/2004 3 straipsnio 1 dalies a – i 
punktuose; išmokoms šeimai netaikomas 
vienodų sąlygų principas, kadangi 
valstybės narės visų pirma turi siekti remti 
tas šeimas, kurios ilgai gyvena ES;

Or. de

Pakeitimas 153
Georges Bach
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstatymu nustatytų pensijų mokėjimo 
remiantis ankstesniu darbuotojo darbu 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
atitinkamų valstybių narių piliečiams, kai 
jie persikelia į trečiąją šalį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 154
Emilie Turunen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) užmokesčio už nepanaudotas
atostogas;

Or. en

Pakeitimas 155
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto c i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) į trečiąją šalį grįžtantys arba 
persikeliantys sezoniniai darbuotojai arba 
maitintojo netekę tokio darbuotojo šeimos 
nariai, kurie įgyja savo teises iš 
darbuotojo, dėl senatvės, negalios ar 
mirties gauna įstatymu nustatytas 
pašalpas, grindžiamas darbuotojo 
ankstesniu darbu ir skiriamas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
3 straipsnyje nurodytus teisės aktus, 
tokiomis pat sąlygomis ir tokių pat dydžių, 
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kaip ir atitinkamų valstybių narių 
piliečiai;

Or. en

Pakeitimas 156
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto c ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) sezoniniai darbuotojai gali tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir ES piliečiai, 
dirbantys toje valstybėje narėje, dalyvauti 
darbo vietos socialinės apsaugos 
sistemose pagal Reglamentą (EB) Nr. 
883/2004;

Or. en

Pakeitimas 157
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto c iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) valstybės narės parengs priemones, 
kad į trečiąją šalį grįžtantys arba 
persikeliantys sezoniniai darbuotojai 
turėtų teisę gauti išmokas, privalomas dėl 
su darbu susijusių traumų, kompensacijas 
už uždirbtas, bet neišnaudotas atostogas ir 
kompensacijas už socialinės apsaugos 
įmokas, kurios pagal nacionalinius teisės 
aktus arba tarptautinius susitarimus 
nesukūrė ir nesukuria teisių.

Or. en
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Pakeitimas 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 159
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) galimybės naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla pagal valstybės 
narės teisės aktus.

Or. de

Pakeitimas 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) galimybės naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, ir visuomenei prieinamų 
prekių bei paslaugų pasiūla, išskyrus 
socialinį būstą ir įdarbinimo tarnybų 

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

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių sezoniniai darbuotojai į ES darbo rinką patenka tik trumpam laikotarpiui. Jų 
leidimai dirbti nesuteikia teisės įsidarbinti kitose darbo vietose valstybėje narėje.  Taigi jiems 
neturėtų suteikiamos vienodos teisės į konsultavimo paslaugas ir kitas viešųjų įdarbinimo 
tarnybų teikiamas paslaugas, kurios visų pirma skirtos įdarbinti priimančiosios valstybės 
narės darbo rinkoje.

Pakeitimas 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) teisės dėl darbdavio veiksmų 
kompetentingoms institucijoms pateikti 
skundus ir (arba) kompetentinguose 
teismuose iškelti ieškinius, tiesiogiai arba 
per trečiąsias šalis, pavyzdžiui darbuotojų 
organizacijas, pagal galiojančias 
nacionalinės teisės nuostatas siekiant 
veiksmingai įgyvendinti teises, 
atsirandančias pagal šią direktyvą.
Valstybės narės numato veiksmingas 
priemones šiai teisei apsaugoti.

Or. de

Pakeitimas 162
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. susidariusių darbdavių skolų 
grąžinimo. Darbdavys, padaręs 
pažeidimus pagal 3 straipsnio nuostatas, 
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atlygina:
(a) bet kokį nesumokėtą užmokestį 
trečiosios šalies piliečiui;
(b) bet kokius nesumokėtus mokesčius ir 
socialinio draudimo įmokas, įskaitant 
atitinkamas administracines baudas.

Or. en

Pakeitimas 163
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 a straipsnis
Stebėsena ir patikros

1. valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pradėtos taikyti deramos stebėsenos 
sistemos, kad atitinkamos nacionalinės 
valdžios institucijos jų teritorijoje atliktų 
tinkamas patikras ir kad darbuotojų 
interesus atstovaujančios organizacijos 
galėtų patekti į darbo vietą ir būstą, jeigu 
jį teikia darbdaviai, siekiant užtikrinti 
visišką šios direktyvos, visų pirma jos 
nuostatų dėl teisių, darbo sąlygų ir 
apgyvendinimo, vykdymą per visą 
laikotarpį, kai sezoninis darbuotojas 
gyvena susijusioje valstybėje narėje.
2. Valstybės narės užtikrina, kad bent 
20 proc. įmonių, siūlančių sezoninį darbą, 
būtų įsisteigusios jų teritorijoje ir 
kiekvienais metais jose būtų atliekamos 
patikros.
3. Tikrinamų įmonių atranka grindžiama 
rizikos vertinimu, kurį parengia valstybės 
narės kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į tokius veiksnius, kaip 
antai sektorius, kuriame įmonė veikia, ir 
bet kokie anksčiau padaryti pažeidimai.



PE467.317v02-00 66/67 AM\878249LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 164
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a straipsnis
Subranga

Kai darbdavys yra subrangovas, valstybės 
narės turi užtikrinti, kad pagrindinis 
rangovas ir bet kuris tarpinis subrangovas 
sumokėtų:
(a) visas baudas, paskirtas pagal 
atitinkamą šios direktyvos straipsnį, ir
(b) visas kitas skolas, kurios susidarė 
pagal šią direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 165
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 b straipsnis
Valstybės narės imasi visų reikalingų 
priemonių, kad darbdaviams, kurie 
nesilaiko darbo sąlygų ir būsto standartų, 
prireikus galėtų būti taikomos šios 
priemonės:
(a) teisių į viešąsias išmokas, paramą arba 
subsidijas atėmimas laikotarpiui iki 
penkerių metų;
(b) iki penkerių metų atimama teisė 



AM\878249LT.doc 67/67 PE467.317v02-00

LT

dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
(c) susigrąžinamos darbdaviui suteiktos 
viešąsios išmokos, pagalba arba 
subsidijos, įskaitant valstybių narių 
valdomą ES finansavimą, ypač 
finansavimą, gautą pagal bendrą žemės 
ūkio politiką;
(d) laikinai arba visam laikui uždaromi 
padaliniai, kurie buvo panaudoti 
pažeidimui įvykdyti.

Or. en


