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Pakeitimas 16
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 20 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad Sąjungos pilietybė papildo 
tam tikros valstybės narės pilietybę ir kad 
kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės 
pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sutarties 
20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
„Sąjungos piliečiai turi Sutartyse 
numatytas teises ir pareigas. Jie, be kita ko, 
turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi 
valstybių narių teritorijoje“. ES piliečių 
teisė laisvai judėti ir gyventi kitoje 
valstybėje narėje taip pat įtvirtinta Sutarties 
21 straipsnyje;

(1) Sutarties 20 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad Sąjungos pilietybė papildo 
tam tikros valstybės narės pilietybę ir kad 
kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės 
pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sutarties 
20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
„Sąjungos piliečiai turi Sutartyse 
numatytas teises ir pareigas. Jie, be kita ko, 
turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi 
valstybių narių teritorijoje“ nepatirdami 
jokios diskriminacijos (pvz.: etniniu 
pagrindu). ES piliečių teisė laisvai judėti ir 
gyventi kitoje valstybėje narėje taip pat 
įtvirtinta Sutarties 21 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 17
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sutarties 45 straipsnyje užtikrinama 
darbuotojų judėjimo laisvė, kuri „reiškia, 
kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų 
darbo ir užimtumo sąlygų atžvilgiu 
panaikinama bet kokia valstybių narių 
darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės“;

Or. en

Pagrindimas

Įdarbinimo valstybėje narėje nepateisinama jokia darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės .
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Pakeitimas 18
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 18 straipsnį draudžiama bet kokia 
diskriminacija dėl pilietybės, nepaisant to, 
ar ji tiesioginė, ar netiesioginė;

Or. en

Pakeitimas 19
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) vienodai įtraukus vyrus ir moteris 
Europos piliečių metai gali prisidėti 
skatinant lygybę ir kovojant su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ir įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, taip visus vienodai 
integruojant. Tačiau, reikalinga bendra 
horizontali teisinė bazė siekiant pašalinti 
laisvo judėjimo kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 20
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad „įkurdama Sąjungos 
pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia 
dėmesio savo veikloje skiria žmogui“. 
Chartijos V antraštinėje dalyje nustatytos 
pilietinės teisės, įskaitant 45 straipsnyje 
nustatytą kiekvieno Sąjungos piliečio teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje;

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad „Sąjunga remiasi 
nedalomomis ir visuotinėmis vertybėmis: 
žmogaus orumu, laisve, lygybe ir 
solidarumu... įkurdama Sąjungos pilietybę 
ir plėtodama laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia 
dėmesio savo veikloje skiria žmogui“. 
Chartijos V antraštinėje dalyje nustatytos 
pilietinės teisės, įskaitant 45 straipsnyje 
nustatytą kiekvieno Sąjungos piliečio teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 21
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) teisė laisvai judėti ir apsigyventi 
turėtų būti užtikrinta visose valstybėse 
narėse ir visiems piliečiams, jų 
nediskriminuojant dėl lyties, rasės, 
amžiaus, negalios ar profesinės 
kvalifikacijos;

Or. fr

Pakeitimas 22
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos laisvės, saugumo ir teisingumo 
politikoje piliečiams skiriamas pagrindinis 
dėmesys ir pagal Stokholmo programą. 
Pagal šią programą siekiama kurti piliečių 
Europą, įskaitant visapusišką piliečių 
laisvo judėjimo teisių įgyvendinimą;

(4) Europos laisvės, saugumo ir teisingumo 
politikoje piliečiams skiriamas pagrindinis 
dėmesys ir pagal Stokholmo programą. 
Pagal šią programą siekiama kurti piliečių 
Europą, įskaitant visapusišką piliečių 
laisvo judėjimo teisių įgyvendinimą ir 
erdvės, kurioje gerbiami skirtumai ir 
saugomi labiausiai pažeidžiami asmenys, 
užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 23
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) darbuotojų judumas ir švietimo 
kokybės gerinimas remiant studentų, 
stažuotojų ir mokslininkų judumą sudaro 
pagrindinį strategijos „Europa 2020“ 
ramstį siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir taip sukuriant 
galimybes kovoti su ekonomine krize 
taikant Sąjungos vidaus judumą.

Or. en

Pagrindimas

Specialistų ir studentų judumo principas nustatytas strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėse 
iniciatyvose „Judus jaunimas“ ir „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“.

Pakeitimas 24
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl pagrindinių 
teisių padėties Europos Sąjungoje 
„Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai“ paragino Komisiją 
2013-uosius paskelbti Europos piliečių 
metais, kad būtų suteiktas impulsas 
diskusijoms dėl Sąjungos pilietybės, o ES 
piliečiai informuoti apie jų teises, ypač apie 
naujas teises, įgytas įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai;

(5) 2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl pagrindinių 
teisių padėties Europos Sąjungoje 
„Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai“ paragino Komisiją 
2013-uosius paskelbti Europos piliečių 
metais, kad būtų suteiktas impulsas 
diskusijoms dėl Sąjungos pilietybės, o ES
piliečiai informuoti apie naujas jų teises, 
ypač apie naujas teises, įgytas įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai, pavyzdžiui, Europos 
piliečių iniciatyvą ir individualias teises, 
numatytas Pagrindinių teisių chartijoje;

Or. de

Pakeitimas 25
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl pagrindinių 
teisių padėties Europos Sąjungoje 
„Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai“ paragino Komisiją 
2013-uosius paskelbti Europos piliečių 
metais, kad būtų suteiktas impulsas 
diskusijoms dėl Sąjungos pilietybės, o ES 
piliečiai informuoti apie jų teises, ypač apie 
naujas teises, įgytas įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai;

(5) 2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl pagrindinių 
teisių padėties Europos Sąjungoje 
„Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai“ paragino Komisiją 
2013-uosius paskelbti Europos piliečių 
metais, kad būtų suteiktas impulsas 
diskusijoms dėl Sąjungos pilietybės, o ES 
piliečiai informuoti apie jų teises ir laisves, 
ypač apie naujas teises, įgytas įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai;

Or. en

Pakeitimas 26
Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija ir EŽTK įgijo tokią pat svarbą, 
kaip keturios pagrindinės teisės, 
užtikrintos pagal pirminę teisę. Europos 
Sąjunga pasinaudodama Europos piliečių 
metais (2013 m.) turi šviesti piliečius apie 
jų pagrindines teises, užtikrintas pagal 
pirminę teisę, nes jomis garantuojamas 
piliečių saugumas ir apsaugos sistema;

Or. de

Pakeitimas 27
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 1992 m. Mastrichto sutartyje pirmą 
kartą įtvirtinta ES pilietybės, kuria 
kiekvienam Sąjungos piliečiui 
užtikrinama teisė laisvai judėti ir 
apsigyventi Sąjungoje, sąvoka. 1997 m. 
Amsterdamo sutartyje toliau 
sutvirtinamos teisės, susijusios su 
Sąjungos pilietybe.

Or. en

Pagrindimas

Pirmoji Europos piliečių teisė yra teisė judėti, dirbti ir apsigyventi bet kurioje Sąjungos 
valstybėje narėje. Mastrichto sutartyje ši teisė įtvirtinta skyriuje dėl pilietybės, o Amsterdamo 
sutartyje numatyta procedūra imtis veiksmų prieš ES valstybė narę, kuri pažeidžia 
pagrindines piliečių teises.
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Pakeitimas 28
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas 
problemas darbo rinkoje ir drauge didino 
žmonių galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, 
laisvas judėjimas yra būtina sąlyga arba 
paskata piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą 
naudą ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

(7) Europos pilietybė neapsiriboja teisės 
laisvai judėti ir dirbti kitoje valstybėje 
narėje įgyvendinimu. Sąjunga suteikia 
daug įvairių teisių, kurias visi piliečiai 
turėtų žinoti ir kuriomis galėtų laisvai 
naudotis: teises į mokslą, į sveikatą ir į 
pensiją, taip pat teisę vartoti prekes ir 
paslaugas. Piliečiai taip pat turėtų gauti 
informaciją apie visas jų pažeistų teisių 
gynimo priemones;

Or. fr

Pakeitimas 29
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, 
laisvas judėjimas yra būtina sąlyga arba 
paskata piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 

(7) laisvas judėjimas ir darbuotojų judumas 
kažkiek sušvelnino demografinių pokyčių 
nulemtas problemas darbo rinkoje, tačiau 
visiškai šios problemos išspręsti negali. Be 
to, laisvas judėjimas yra būtina sąlyga arba 
paskata piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
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Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

Or. de

Pakeitimas 30
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos
pramonės konkurencingumą. Didesnis 
darbuotojų judumas pačioje Sąjungoje 
taip pat galėtų prisidėti siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslo, kad iki 2020 m. 
75 proc. 20 – 60 metų mažiaus asmenų 
turėtų darbą. Be to, laisvas judėjimas yra 
būtina sąlyga arba paskata piliečiams 
naudotis įvairiomis ES suteikiamomis 
teisėmis, pavyzdžiui, jų, kaip vartotojų, 
teise į prekes ir paslaugas, jų, kaip keleivių 
ir turistų, teisėmis, jų tokiomis pačiomis 
kaip ir nacionalinių darbuotojų 
įdarbinimo, atlyginimo ir kitomis darbo 
sąlygomis, teise perkelti socialinės 
apsaugos išmokas arba teise į šeimos 
susijungimą. Taigi, laisvo judėjimo 
skatinimas gali padidinti piliečių galimybes 
visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos 
teikiamą naudą ir drauge būti ekonomikos 
augimo varomąja jėga. Keitimasis patirtimi 
ir darbuotojais taip pat didina Sąjungos 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą;

Or. en
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Pakeitimas 31
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje, kovoti su nedarbu, kurti 
naujas darbo vietas ir didinti bei gerinti 
švietimo ir profesinio mokymo galimybes
ir drauge didino žmonių galimybes 
įsidarbinti bei Europos pramonės 
konkurencingumą. Be to, laisvas judėjimas 
yra būtina sąlyga arba paskata piliečiams 
naudotis įvairiomis ES suteikiamomis 
teisėmis, pavyzdžiui, jų, kaip vartotojų, 
teise į prekes ir paslaugas arba jų, kaip 
keleivių ir turistų, teisėmis. Taigi, laisvo 
judėjimo skatinimas gali padidinti piliečių 
galimybes visapusiškai išnaudoti 
bendrosios rinkos teikiamą naudą ir drauge 
būti ekonomikos augimo varomąja jėga ir 
pastangų siekiant socialinės sanglaudos 
ramsčiu;

Or. el

Pakeitimas 32
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas galėtų padėti spręsti 
demografinių pokyčių ir esamų 
netolygumų nulemtas problemas darbo 
rinkoje, padėdamas toms vietovėms, 
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pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

kurioms trūksta darbuotojų, ir toms, 
kuriose aukštas nedarbo lygis, ir drauge 
didinti žmonių galimybes įsidarbinti bei 
Europos pramonės konkurencingumą. Be 
to, laisvas judėjimas yra būtina sąlyga arba 
paskata piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

Or. en

Pagrindimas

Šiais sunkiais ekonomikai laikais dar labiau svarbu skatinti darbuotojų judumą siekiant 
visiško vidaus rinkos veikimo. 

Pakeitimas 33
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
ir problemas, kylančias dėl paklausos ir 
pasiūlos darbo rinkoje neatitikimo, ir 
drauge didino žmonių galimybes įsidarbinti 
bei Europos pramonės konkurencingumą. 
Be to, laisvas judėjimas yra būtina sąlyga 
arba paskata piliečiams naudotis įvairiomis 
ES suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
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varomąja jėga;

Or. en

Pakeitimas 34
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų savanoriškas judumas padėjo 
spręsti demografinių pokyčių nulemtas 
problemas darbo rinkoje ir drauge didino 
žmonių galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

Or. en

Pakeitimas 35
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant didinti Sąjungos piliečių 
judumą ir stiprinti priklausomumo vienai 
bendruomenei jausmą ypač svarbu 
sutvirtinti judumo priemones, pavyzdžiui, 
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Europos mokymosi visą gyvenimą 
programą arba pavyzdinę iniciatyvą 
„Judus jaunimas“, taip pat geriau 
informuoti visus piliečius apie jų tai, kad 
šios programos veikia ir kokios jų 
funkcijos. Reikėtų atskirai remti tas 
labiau pažeidžiamas grupes, kurioms 
sunkiau pasinaudoti Sąjungos judumu, 
pavyzdžiui, menkai išsilavinusius, 
vyresnius ar neįgalius asmenis, jiems 
Europos metais turėtų būti skirtos 
konkrečios iniciatyvos;

Or. en

Pakeitimas 36
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

(8) teisė laisvai judėti ir apsigyventi 
valstybių narių teritorijoje sudarys 
galimybę geriau suvokti Europos 
integracijos reikšmę tik tuo atveju, jeigu 
Sąjunga ir valstybės narės kartu taikys 
konkrečias priemones, susijusias su 
mokymu, kvalifikacijos pripažinimu, 
darbuotojų (sezoninių darbuotojų, 
tarpvalstybinių darbuotojų, komandiruotų 
darbuotojų, darbuotojų, komandiruotų 
perkėlus įmonės buveinės vietą) judumu;

Or. fr

Pakeitimas 37
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti, apsigyventi, dirbti ir mokytis 
valstybių narių teritorijoje kaip vieną 
svarbiausių asmens teisių bei pagrindinių 
laisvių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
ir įtraukties reikšmę bei piliečių 
dalyvavimą formuojant Europos Sąjungą. 
Savo šalių sienas kertantys – į kitas 
valstybes nares keliaujantys, jose 
dirbantys, besimokantys ar ten 
apsistojantys – piliečiai sužino, kokios 
teisės jiems suteikiamos pagal ES teisės 
aktus ir naudojasi jomis. Taigi 
naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

Or. en

Pakeitimas 38
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
teigiamus aspektus bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
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Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

Or. de

Pakeitimas 39
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

(8) ES piliečiai labai brangina teisę be 
jokios diskriminacijos laisvai judėti ir 
apsigyventi valstybių narių teritorijoje kaip 
vieną svarbiausių asmens teisių, kylančių iš 
ES pilietybės. Tai skatina geriau suvokti 
Europos integracijos reikšmę bei piliečių 
dalyvavimą formuojant Europos Sąjungą. 
Savo šalių sienas kertantys – į kitas 
valstybes nares keliaujantys ar ten 
apsistojantys – piliečiai sužino, kokios 
teisės jiems suteikiamos pagal ES teisės 
aktus ir naudojasi jomis. Taigi 
naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

Or. en

Pakeitimas 40
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
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teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu, taip pat 
sutvirtinti sanglaudą ir bendrumą;

Or. de

Pakeitimas 41
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti, dirbti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

Or. nl
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Pakeitimas 42
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria 
su pernelyg daug praktinių kliūčių;

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau teisinių taisyklių 
taikymas vis dar nepatenkinamas ir 
apsunkina piliečius, norinčius 
pasinaudoti savo teisėmis. Valstybės narės 
turėtų panaikinti visas išlikusias 
administracines ir teisines kliūtis, 
pagrįstas neteisinga interpretacija. Ypač 
reikėtų skirti pastangų siekiant padėti 
mažai kvalifikuotiems darbuotojams ir 
darbuotojams, dėl negalios turintiems 
specialių poreikių, kurie nori dalyvauti 
vykdant darbuotojų judumą, darbuotojų 
mainus ir profesinį mokymą. Priimančioji 
valstybė turėtų imtis papildomų 
priemonių, kad sudarytų jiems galimybes 
įgyvendinti savo socialines teises 
(socialinė apsauga, galimybė gauti 
sveikatos priežiūrą, galimybė gauti 
išsilavinimą) ir balsavimo teises 
(rinkimuose į vietos savivaldą, rinkimuose 
į profesines sąjungas ir t. t.);

Or. fr

Pakeitimas 43
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
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piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių;

piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių; Pasiekus 
tikrą judėjimo laisvę, siekiant taikyti 
vienodas sąlygas ir įgyvendinti judumą 
visose 27 ES valstybėse narėse prireiks 
dėti daugiau pastangų taikant naujoms 
valstybėms narėms ir jų gyventojams 
Sąjungos pilietybės ir tapatybės sąvokas. 
Tačiau tai bus įmanoma tik, jeigu 
Sąjungos, nacionaliniu ir vietos lygiu bus 
skatinama socialinė sanglauda ir bus 
laikomasi darbo santykių sistemų ir 
kolektyvinių sutarčių, jomis nebus 
abejojama.

Or. en

Pakeitimas 44
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių;

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių, dažnai 
susiduria su sunkumais dėl savo 
pilietybės, socialinės ir šeiminės padėties, 
pavyzdžiui, dėl tarptautinių šeimų teisių, 
galimybės perkelti pensijas ir socialinės 
apsaugos teises arba prieigos prie viešųjų 
paslaugų. Pagrindiniai Europos piliečių 
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metų tikslai turėtų būti geriau ir 
veiksmingiau įgyvendinti piliečių teises ir 
pašalinti praktines kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 45
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių;

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių, įskaitant 
prieigos prie informacijos, susijusios su jų 
teisėmis ir procedūromis, kurių reikia 
laikytis, trūkumą;

Or. el

Pakeitimas 46
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai (pavyzdžiui, romai), norintys 
pasinaudoti šiomis teisėmis, neatitikimų vis 
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piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių;

dar yra. ES piliečiai vis dar nėra įsitikinę 
judumo nauda, be to, norėdami gyventi ir 
dirbti kitoje ES valstybėje narėje, jie 
susiduria su pernelyg daug praktinių 
kliūčių;

Or. en

Pakeitimas 47
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) valstybių narių nustatytos teisinės ir 
administracinės kliūtys ir suvaržymai, 
nenumatyti Sąjungos taisyklėse arba 
aiškinami prieštaraujant Sąjungos teisei 
ir susiję su gyvenimu ir darbu ne savo 
valstybėje narėje, pažeidžia pagrindinę 
piliečių teisę, o darbuotojų atveju gali 
turėti neigiamų pasekmių, tokių kaip 
nelegalus darbas, juodosios rinkos 
didėjimas, darbuotojų išnaudojimas ar net 
prekyba žmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 48
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) daugelyje sektorių auga 
tarpvalstybinių darbo rinkų svarba. 
Tačiau dauguma susijusių tarpvalstybinių 
darbuotojų labai nedaug žino apie 
taisykles ir reglamentus, taikomus jų 
darbui ar darbo vietai, įskaitant darbo 



PE478.530v01-00 22/51 AM\887369LT.doc

LT

teises, darbo sąlygas ir socialinę apsaugą. 
Labai svarbu judiems darbuotojams 
suteikti tinkamą informaciją apie jų darbo
ir socialines teises ir skatinti šių grupių 
jungimąsi į sąjungas, nes tai padėtų jiems 
gauti geresnę apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 49
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje 
„Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ 
Komisija nustatė pagrindines kliūtis, su 
kuriomis kasdieniame gyvenime susiduria 
ES piliečiai, norintys pasinaudoti savo 
teisėmis, visų pirma susijusiomis su 
tarpvalstybiniu judėjimu, ir nustatė 
25 konkrečius šių kliūčių šalinimo 
veiksmus. Viena iš nustatytųjų kliūčių –
informacijos stoka. Komisija 2010 m. ES 
pilietybės ataskaitoje padarė išvadą, kad 
ES piliečiams užkertamas kelias naudotis 
teisėmis, nes jiems trūksta informacijos, ir 
paskelbė ketinanti ES piliečiams sparčiau 
skleisti informaciją apie jų teises apskritai 
ir visų pirma apie laisvo judėjimo teisę;

(10) 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje 
„Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ 
Komisija nustatė pagrindines kliūtis, su 
kuriomis kasdieniame gyvenime susiduria 
ES piliečiai, norintys pasinaudoti savo 
teisėmis, visų pirma susijusiomis su 
tarpvalstybiniu judėjimu, ir nustatė 
25 konkrečius šių kliūčių šalinimo 
veiksmus. Viena iš šių kliūčių buvo 
vietinių garantijų trūkumas, t. y. valstybės 
narės nepakankamai užtikrina piliečių 
teises. Kita šiuo aspektu nustatyta kliūtis –
informacijos stoka. Komisija 2010 m. ES 
pilietybės ataskaitoje padarė išvadą, kad 
ES piliečiams užkertamas kelias naudotis 
teisėmis, nes jiems trūksta informacijos, ir 
paskelbė ketinanti ES piliečiams sparčiau 
skleisti informaciją apie jų teises apskritai 
ir visų pirma apie laisvo judėjimo teisę;

Or. en

Pakeitimas 50
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje 
„Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ 
Komisija nustatė pagrindines kliūtis, su 
kuriomis kasdieniame gyvenime susiduria 
ES piliečiai, norintys pasinaudoti savo 
teisėmis, visų pirma susijusiomis su 
tarpvalstybiniu judėjimu, ir nustatė 
25 konkrečius šių kliūčių šalinimo 
veiksmus. Viena iš nustatytųjų kliūčių –
informacijos stoka. Komisija 2010 m. ES 
pilietybės ataskaitoje padarė išvadą, kad 
ES piliečiams užkertamas kelias naudotis 
teisėmis, nes jiems trūksta informacijos, ir 
paskelbė ketinanti ES piliečiams sparčiau 
skleisti informaciją apie jų teises apskritai 
ir visų pirma apie laisvo judėjimo teisę;

(10) 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje 
„Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ 
Komisija nustatė pagrindines kliūtis, su 
kuriomis kasdieniame gyvenime susiduria 
ES piliečiai, norintys pasinaudoti savo 
teisėmis, visų pirma susijusiomis su 
tarpvalstybiniu judėjimu, ir nustatė 
25 konkrečius šių kliūčių šalinimo 
veiksmus. Viena iš nustatytųjų kliūčių –
informacijos stoka. Komisija 2010 m. ES 
pilietybės ataskaitoje padarė išvadą, kad 
ES piliečiams užkertamas kelias naudotis 
teisėmis, nes jiems trūksta informacijos, ir 
paskelbė ketinanti ES piliečiams sparčiau 
skleisti informaciją apie jų teises apskritai 
ir visų pirma apie laisvo judėjimo teisę.
Siekiant pagerinti informuotumą 
pranešimai turi būti visomis 
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir skirti 
bei prieinami visiems piliečiams. Galima 
išplėtoti skaitmenines komunikacijos 
priemones. Būtų galima konkrečius 
veiksmus skirti neįgaliesiems, 
pažeidžiamoms grupėms arba trečiųjų 
šalių piliečiams, kuriems dažniausiai 
sunkiau gauti informaciją ir įgyvendinti 
savo teises;

Or. en

Pakeitimas 51
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė galėtų įvairiais būdais labai 
palengvinti ES piliečių judumą, itin 
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egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai, informacijos sklaidos veikla 
turėtų būti vykdoma visoje Europos 
Sąjungoje;

svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau.

Or. de

Pakeitimas 52
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai, informacijos sklaidos veikla 
turėtų būti vykdoma visoje Europos 
Sąjungoje;

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Taigi turėtų būti 
lengva ją gauti visomis Sąjungos 
oficialiosiomis kalbomis, taip pat 
neįgaliesiems. Kadangi potencialiai šia 
teise naudotis gali visi ES piliečiai, 
informacijos sklaidos veikla turėtų būti 
vykdoma visoje Europos Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 53
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vis dėlto, kad ES piliečiai galėtų 
priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su 
naudojimusi laisvo judėjimo teise, vien 
skleisti informaciją apie šią teisę nepakaks; 

(12) vis dėlto, kad ES piliečiai galėtų 
priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su 
naudojimusi laisvo judėjimo teise, vien 
skleisti informaciją apie šią teisę nepakaks; 
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būtina tinkamai informuoti piliečius apie 
visas kitas tarpvalstybines teises, suteiktas 
jiems ES teisės aktais. Tik turėdami tokią 
informaciją jie galės visapusiškai naudotis 
šiomis teisėmis, jei nuspręs pasinaudoti 
savo laisvo judėjimo teise;

būtina tinkamai informuoti piliečius apie 
visas kitas tarpvalstybines teises, suteiktas 
jiems ES teisės aktais. Tinkama 
informacija ir didesnė žinių sklaida apie 
judumo naudą galėtų būti ypač svarbi 
siekiant sustabdyti protų nutekėjimą iš 
ES. Tik turėdami tokią informaciją jie 
galės visapusiškai naudotis šiomis teisėmis, 
jei nuspręs pasinaudoti savo laisvo 
judėjimo teise;

Or. el

Pakeitimas 54
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vis dėlto, kad ES piliečiai galėtų 
priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su 
naudojimusi laisvo judėjimo teise, vien 
skleisti informaciją apie šią teisę nepakaks; 
būtina tinkamai informuoti piliečius apie 
visas kitas tarpvalstybines teises, suteiktas 
jiems ES teisės aktais. Tik turėdami tokią 
informaciją jie galės visapusiškai naudotis 
šiomis teisėmis, jei nuspręs pasinaudoti 
savo laisvo judėjimo teise;

(12) vis dėlto, kad ES piliečiai galėtų 
priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su 
naudojimusi laisvo judėjimo teise, vien 
skleisti informaciją apie šią teisę nepakaks; 
būtina tinkamai informuoti piliečius apie 
visas kitas tarpvalstybines teises, suteiktas 
jiems ES teisės aktais, ir apie galiojančius 
šių teisių apribojimus. Tik turėdami tokią 
informaciją, kuri būtų prieinama visiems 
piliečiams visomis Sąjungos 
oficialiosiomis kalbomis, jie galės 
visapusiškai naudotis šiomis teisėmis, jei 
nuspręs pasinaudoti savo laisvo judėjimo 
teise, taip pat apsaugoti savo teises, 
nepatirdami diskriminacijos arba 
nevienodų sąlygų taikymo;

Or. en
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Pakeitimas 55
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) visos Komisijos veikiančios 
interneto svetainės, skirtos piliečiams 
informuoti, turėtų būti supaprastintos 
siekiant, kad jos būti lengviau prieinamos, 
ir siekiant palengvinti visų darbuotojų, 
nepaisant į jų kvalifikacijos, judumą.

Or. fr

Pakeitimas 56
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį, jos 
taip pat svarbios darbuotojams, 
komandiruotiems į Sąjungą. Taip pat 
reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę į 
profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis; Reikėtų įgyvendinti konkrečius 
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veiksmus informuojant apie teises vykdyti 
savanorišką veiklą, mokytis užsienyje, 
stažuotis kitoje valstybėje narėje arba 
dalyvauti Sąjungos studijų mainų 
programose, pavyzdžiui, Erazmus, 
Leonardo arba Erazmus programoje 
jauniesiems verslininkams;

Or. en

Pakeitimas 57
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis; Sąjungos teisė taip pat užtikrina, 
kad jie turėtų tokias pačias kaip ir 
nacionaliniai darbuotojai įdarbinimo, 
atlyginimo ir kitas darbo sąlygas, neturėtų 
kreiptis dėl darbo leidimo ir turėtų tokias 
pačias mokesčių lengvatas. Kai Sąjungos 
pilietis dirba kitoje valstybėje narėje, jo 
arba jos šeimos nariai turi teisę 
apsigyventi ir dirbti toje šalyje 
neatsižvelgiant į jų pilietybę. Vaikai turi 
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teisę į išsilavinimą;

Or. en

Pakeitimas 58
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis; Piliečiai turėtų taip pat būti 
informuojami apie naujas įgytų 
kvalifikacijų pripažinimo galimybes 
kreipiantis į nacionalines ir Europos 
kvalifikacijų sistemas. Tai paskatintų 
asmeninį vystymąsi ir pagerintų piliečių 
judumo perspektyvas ir galimybes tiek 
švietimo srityje, tiek darbo rinkoje;.

Or. pl

Pagrindimas

Nurodant veikiančią tvarką reikėtų taip pat teikti informaciją piliečių judumo Europoje 
paramos programų detales. Ši informacija apimtų nacionalinių ir Europos kvalifikacijų 
sistemų steigimo procesą.
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Pakeitimas 59
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę būti 
įdarbintais tomis pačiomis sąlygomis kaip 
ir šalies, kurioje jie ieško darbo, piliečiai, 
nenumatant jokių papildomų 
reikalavimų; jie taip pat turėtų būti 
informuoti apie teisę įgyti ar išsaugoti 
teisę į socialinę apsaugą, užtikrinamą ES 
teisės nuostatomis dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo; šiomis nuostatomis 
užtikrinama, kad jie nepraras savo teisių į 
socialinę apsaugą, jei nuspręs persikelti į 
kitą Europos šalį. Taip pat reikėtų 
informuoti piliečius apie jų teisę į 
profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

Or. en

Pagrindimas

Galimybė būti įdarbintais bet kurioje ES šalyje yra darbuotojų judumo pagrindas, tai reiškia, 
kad kiekvienas ES pilietis gali kreiptis pagal bet kurį darbo skelbimą bet kurioje ES šalyje, 
išskyrus tuos atvejus, kai reikalaujama, jog tam tikras valstybės tarnybos pareigas užimtų tam 
tikros šalies piliečiai, jeigu į pareigas įeina valstybės narės interesų užtikrinimas.

Pakeitimas 60
Konstantinos Poupakis
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Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis. Siekiant tikslo teikti išsamesnę 
informaciją ir informuoti daugiau 
asmenų reikia mobilizuoti visas susijusias 
organizacijas ir socialinius partnerius;

Or. el

Pakeitimas 61
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
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nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis. Tuo pačiu nepakankamos 
užsienio kalbos žinios (ypač suaugusiųjų) 
išlieka pagrindine darbo jėgos judumo 
kliūtimi, tai reiškia, kad Europos lygiu 
reikėtų aktyviai skatinti užsienio kalbų 
mokymąsi;

Or. ro

Pakeitimas 62
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti aktyviai informuojami apie 
teisę įgyti ar išsaugoti teisę į socialinę 
apsaugą, užtikrinamą ES teisės nuostatomis 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo; šiomis nuostatomis 
užtikrinama, kad jie nepraras savo teisių į 
socialinę apsaugą arba individualiai įgytų 
teisių, jei nuspręs persikelti į kitą Europos 
šalį ar kitą žemyno vietovę. Taip pat 
reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę į 
profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
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teisėmis;

Or. nl

Pakeitimas 63
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) judėjimo laisvė reiškia, kad savos 
mokymosi visą gyvenimą ir profesinio 
mokymo strategijos turėtų būti rengiamos 
Europos lygiu atsižvelgiant į darbo rinkų 
pokyčius ir turėtų suteikti perkeliamų 
įgūdžių, kuriuos galima geografiškai 
plačiau pritaikyti, bei žinių, jas tinkamai 
priderinant prie darbo vietų pasiūlos. 
Atsižvelgiant į tai reikėtų investuoti į 
formalųjį ir neformalųjį švietimą, 
profesinį mokymą, keitimąsi darbo 
patirtimi koordinuotomis priemonėmis 
siekiant pagreitinti darbo jėgos judumo 
procesą;

Or. ro

Pakeitimas 64
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) reikėtų pabrėžti, kad judumo 
paramos priemonės buvo labiausiai 
skirtos išsilavinusiems piliečiams. Taigi, 
metas Sąjungai atverti judumą mažiausiai 
kvalifikuotiems darbuotojams, 
darbuotojams su negalia ir rengti naujas 
mainų programas bei kurti suprantamai 
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organizuotas ir vartotojams palankias 
interneto svetaines;

Or. fr

Pakeitimas 65
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, piliečiai turėtų būti geriau 
informuojami apie savo, kaip keleivių, 
vykstančių bet kokiu transportu Europos 
Sąjungoje, teises ir apie savo, kaip 
vartotojų, teises. Jei vartotojai bus įsitikinę, 
kad jų teisės tinkamai apsaugotos, jie 
labiau prisidės prie Europos prekių ir 
paslaugų rinkos plėtotės ir galės 
pasinaudoti jos teikiama nauda. Taip pat 
piliečiai turėtų būti geriau informuojami 
apie bendros gaminių saugos ir rinkos 
stebėsenos taisykles, kad žinotų, kaip jų 
sveikata ir teisės saugomos ES lygmeniu, 
visų pirma, kai tai susiję su grėsme ar 
rizika, kurių pavieniai asmenys pašalinti 
nepajėgūs. Ne mažiau svarbu didinti 
piliečių informuotumą apie jų teises į 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse, kad jie galėtų 
visapusiškai pasinaudoti saugia ir 
kokybiška sveikatos priežiūra kitose 
Europos šalyse;

(14) be to, piliečiai turėtų būti geriau 
informuojami apie savo, kaip keleivių, 
vykstančių bet kokiu transportu Europos 
Sąjungoje, teises ir apie savo, kaip 
vartotojų, teises. Jei vartotojai bus įsitikinę, 
kad jų teisėms taikomas aukščiausias 
apsaugos lygis, jie labiau prisidės prie 
Europos prekių ir paslaugų rinkos plėtotės 
ir galės pasinaudoti jos teikiama nauda. 
Taip pat piliečiai turėtų būti geriau 
informuojami apie bendros gaminių saugos 
ir rinkos stebėsenos taisykles, kad žinotų, 
kaip jų sveikata ir teisės saugomos ES 
lygmeniu, visų pirma, kai tai susiję su 
grėsme ar rizika, kurių pavieniai asmenys 
pašalinti nepajėgūs. Ne mažiau svarbu 
didinti piliečių informuotumą apie jų teises 
į sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse, kad jie galėtų 
visapusiškai pasinaudoti saugia ir 
kokybiška sveikatos priežiūra kitose 
Europos šalyse;

Or. de

Pakeitimas 66
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) labai svarbu informuoti ES piliečius ir 
apie jų teisę balsuoti. Jie turi gerai suprasti 
savo, kaip rinkėjų, teises ir teisę 
kandidatuoti savivaldybių ir Europos 
Parlamento rinkimuose savo gyvenamojoje 
valstybėje narėje. Dalyvavimas politiniame 
gyvenime gali padėti ES piliečiams 
integruotis į pasirinktos gyvenamosios 
valstybės narės visuomenę;

(15) labai svarbu informuoti ES piliečius ir 
apie jų teisę balsuoti. Jie turi gerai suprasti 
savo, kaip rinkėjų, teises ir teisę 
kandidatuoti savivaldybių ir Europos 
Parlamento rinkimuose savo gyvenamojoje 
valstybėje narėje. Piliečiai (neatsižvelgiant 
į tai, ar jie susibūrę į politines partijas, 
NVO ar į iniciatyvines grupes) turėtų būti 
tinkamai informuojami apie galimybes 
aktyviai dalyvauti priimant sprendimus 
dėl Europos politikos. Dalyvavimas 
politiniame gyvenime gali padėti ES 
piliečiams integruotis į pasirinktos 
gyvenamosios valstybės narės visuomenę;

Or. de

Pakeitimas 67
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo palengvinti naudojimąsi 
laisvo judėjimo teise;

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo palengvinti naudojimąsi 
laisvo judėjimo teise, stiprinti Europos 
solidarumą, Europos tapatybę ir 
informuotumą apie Europos vertybes;

Or. de

Pakeitimas 68
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis



AM\887369LT.doc 35/51 PE478.530v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) 2013 m. bus minimos 20-osios 
Europos pilietybės nustatymo Mastrichto 
sutartyje, įsigaliojusioje 1993 m. lapkričio 
1 d., metinės. Europos piliečių metų veikla 
bus vykdoma atsižvelgiant į ES pilietybės 
ataskaitos išvadas ir veiksmų planą, kuriuo 
siekiama pašalinti likusias kliūtis, 
trukdančias ES piliečiams naudotis savo 
teisėmis. Tais metais bus viešinama ES 
pilietybė, skelbiama apie konkrečią jos 
teikiamą naudą pavieniams piliečiams, 
rodoma, kaip ES politika veikia jos piliečių 
gyvenimą; visų pirma tai bus daroma 
šalinant kliūtis, užkertančias kelią naudotis 
tomis teisėmis;

(18) 2013 m. bus minimos 20-osios 
Europos pilietybės nustatymo Mastrichto 
sutartyje, įsigaliojusioje 1993 m. lapkričio 
1 d., metinės. Europos piliečių metų veikla 
bus vykdoma atsižvelgiant į ES pilietybės 
ataskaitos išvadas ir veiksmų planą, kuriuo 
siekiama pašalinti likusias kliūtis, 
trukdančias ES piliečiams naudotis savo 
teisėmis. Tais metais bus viešinama ES 
pilietybė, skelbiama apie konkrečią jos 
teikiamą naudą pavieniams piliečiams, 
rodoma, kaip ES politika veikia jos piliečių 
gyvenimą; visų pirma tai bus daroma 
šalinant kliūtis, užkertančias kelią naudotis 
tomis teisėmis; Siekiant padidinti 
Sąjungos piliečių judumą reikia sukurti 
bendrą rinką, taip pat aktyviai ir teisingai 
įgyvendinti Sąjungos teisę visose srityse, 
susijusiose su judėjimo laisve, 
atsižvelgiant į socialinį aspektą ir į poveikį 
darbo rinkai. Teisė į judumą negali 
egzistuoti, jei papildomai nebus 
pripažintos socialinės teisės, profesinių 
sąjungų teisės ir socialinė apsauga;

Or. en

Pakeitimas 69
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) tačiau pastaraisiais metais 
profesinės sąjungos ir darbuotojai visoje 
Sąjungoje susidūrė su daug sunkumų 
siekdami tokių pačių sąlygų, socialinių 
teisių ir socialinės apsaugos pripažinimo, 
taikymo ir įgyvendinimo migrantų ir 
judžių darbuotojų (įskaitant 
komandiruotus darbuotojus) atžvilgiu. 
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Taigi, tai neigiamai paveikė socialinių 
sistemų ir profesinių sąjungų judėjimo 
solidarumą;

Or. en

Pakeitimas 70
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Sąjungos piliečiams naujosiose 
valstybėse narėse iš dalies vis dar daro 
poveikį teisės dirbti ir laisvai apsigyventi 
valstybėje narėje pereinamojo laikotarpio 
taisyklės. Iš teigiamos tų valstybių narių, 
kurios pereinamojo laikotarpio netaikė, 
patirties matyti, kad laisvas darbuotojų 
judėjimas Sąjungoje nedaro neigiamo 
poveikio darbo rinkai arba atlyginimams.

Or. en

Pakeitimas 71
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) informavimas apie piliečių teises, 
įskaitant jų teises balsuoti gyvenamojoje 
valstybėje narėje, yra svarbus ir dėl to, kad 
artėja 2014 m. Europos Parlamento 
rinkimai. Tokios veiklos poveikis turėtų 
būti sustiprintas koordinuojant ir derinant 
veiklą su kitomis ES institucijomis, visų 
pirma Europos Parlamentu, ir valstybėmis 
narėmis, besiruošiančiomis būsimiems 
rinkimams;

(19) informavimas apie piliečių teises, 
įskaitant jų teises balsuoti gyvenamojoje 
valstybėje narėje, yra svarbus ir dėl to, kad 
artėja 2014 m. Europos Parlamento 
rinkimai. Tokios veiklos poveikis turėtų 
būti sustiprintas koordinuojant ir derinant 
veiklą su kitomis ES institucijomis, visų 
pirma Europos Parlamentu, ir valstybėmis 
narėmis, besiruošiančiomis būsimiems 
rinkimams; Plataus masto ir veiksmingas 



AM\887369LT.doc 37/51 PE478.530v01-00

LT

visų valstybių narių viešųjų TV / radijo / 
interneto paslaugų teikėjų informavimas 
ES klausimais ir glaudesnis žiniasklaidos 
bendradarbiavimas (pvz., su „Euronews“) 
sėkmingai padidintų informacijos srautą 
piliečiams.

Or. de

Pakeitimas 72
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) už piliečių informavimą apie jų, kaip 
ES piliečių, teises visų pirma atsako pačios 
valstybės narės; ES lygmens veikla papildo 
nacionalinę veiklą, kaip pabrėžta 2008 m. 
spalio 22 d. Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos pasirašytoje politinėje 
deklaracijoje „Europos komunikacinė 
partnerystė“;

(22) už piliečių informavimą apie jų, kaip 
ES piliečių, teises visų pirma atsako pačios 
valstybės narės, kurios turi visapusiškai 
vykdyti savo įsipareigojimus ir parodyti, 
kad suvokia savo atsakomybę už mūsų 
bendrą Europą; Tai apima intensyvų ir 
tikslinį informavimą apie ES institucijų 
veiklą. ES lygmens veikla papildo 
nacionalinę veiklą, kaip pabrėžta 2008 m. 
spalio 22 d. Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos pasirašytoje politinėje 
deklaracijoje „Europos komunikacinė 
partnerystė“;

Or. de

Pakeitimas 73
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 
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visapusiškai pasinaudoti teise laisvai judėti
ir apsigyventi bet kurios valstybės narės 
teritorijoje. Todėl daugiausia dėmesio 
Europos metais bus, bet kita ko, skiriama 
ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio dalyvavimo galimybėms 
ir teisėms.

visapusiškai pasinaudoti teise laisvai judėti 
ir apsigyventi bet kurios valstybės narės 
teritorijoje. Todėl daugiausia dėmesio 
Europos metais bus, bet kita ko, skiriama 
ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio dalyvavimo galimybėms 
ir teisėms. Tačiau taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į trečiųjų šalių piliečių, 
turinčių nuolatinį leidimą gyventi, ir 
Sąjungos piliečių šeimos narių teises.

Or. en

Pakeitimas 74
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 
Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių 
teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime;

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 
Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių 
teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame gyvenime ir 
demokratiškai susiformuoti nuomonę ES;

Or. de

Pakeitimas 75
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti, gyventi, mokytis ir dirbti kitoje 
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Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių 
teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime;

Europos Sąjungos šalyje ir apie kitas ES 
piliečių teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime;

Or. en

Pakeitimas 76
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje 
narėje, ir skatinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą pilietiniuose ES politikos 
forumuose;

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems savo ar kitoje 
valstybėje narėje, apie tai, kaip jie gali 
veiksmingai naudotis savo teisėmis, ir 
skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą 
pilietiniuose ES politikos forumuose;

Or. en

Pakeitimas 77
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje 
narėje, ir skatinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą pilietiniuose ES politikos 
forumuose;

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje 
narėje, ir skatinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą pilietiniuose ES politikos ir 
politinių procesų forumuose;

Or. de
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Pakeitimas 78
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
riziką, susijusią su neteisėtu darbu, ir 
teisėto užimtumo privalumus (mokesčių, 
socialinės apsaugos, teisės į profesinį 
mokymą, teisės į pilietybę, būstą, šeimos 
susijungimą, vaikų galimybės lankyti 
mokyklą ir galimybės atlikti gamybinę 
praktiką pagal esamas priemones 
(EURES ir kt.) požiūriu).

Or. fr

Pakeitimas 79
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos 
stiprinimu ir ES piliečių tarpusavio 
supratimu bei piliečių ir pačios Sąjungos 
ryšiais.

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos
stiprinimu, socialine integracija, 
užimtumu, kokybišku švietimu ir ES 
piliečių tarpusavio supratimu bei piliečių ir 
pačios Sąjungos ryšiais.

Or. el

Pakeitimas 80
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos 
stiprinimu ir ES piliečių tarpusavio 
supratimu bei piliečių ir pačios Sąjungos 
ryšiais.

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto ir pagrindinės teisės, poveikį ir 
potencialą, visų pirma kiek tai susiję su 
visuomenės sanglaudos stiprinimu ir ES 
piliečių tarpusavio supratimu bei piliečių ir 
pačios Sąjungos ryšiais.

Or. en

Pakeitimas 81
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos 
stiprinimu ir ES piliečių tarpusavio 
supratimu bei piliečių ir pačios Sąjungos 
ryšiais.

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą (ir apie jo 
įgyvendinimą valstybėse narėse), visų 
pirma kiek tai susiję su visuomenės 
sanglaudos stiprinimu ir ES piliečių 
tarpusavio supratimu bei piliečių ir pačios 
Sąjungos ryšiais.

Or. en

Pakeitimas 82
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2012 m. Komisija surengs ES masto 
konkursą Europos piliečių metų ženklui 
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sukurti.  

Or. fr

Pakeitimas 83
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms;

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos visomis Sąjungos 
kalbomis, vienodomis sąlygomis ir 
nediskriminuojant skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms, kaip antai neįgalieji, lengvai 
pažeidžiamų asmenų grupės, trečiųjų 
šalių piliečiai, romai ar būsimų valstybių 
narių piliečiai;

Or. en

Pakeitimas 84
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms;

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms (pvz., nepalankioje padėtyje 
esančių, kaip antai menkai išsilavinusių, 
vyresnių ar neįgalių, asmenų grupėms);

Or. en
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Pakeitimas 85
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms;

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms, kuriose aktyviai dalyvautų 
socialiniai partneriai;

Or. el

Pakeitimas 86
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nacionalinių, regioninių, vietos
administracijų ir kitų organizacijų 
dalijimasis informacija ir gerąja patirtimi;

– specialaus ir labai reguliariai 
atnaujinamo interneto portalo sukūrimas,
kad nacionalinės, regioninės ir vietos
administracijos galėtų teikti informaciją 
apie užimtumo sektorius, kuriems reikia 
darbo jėgos. 

Or. fr

Pakeitimas 87
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nacionalinių, regioninių, vietos 
administracijų ir kitų organizacijų 

– nacionalinių, regioninių, vietos 
administracijų ir kitų organizacijų 
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dalijimasis informacija ir gerąja patirtimi; dalijimasis informacija ir patirtimi (tiek 
teigiama, tiek neigiama);

Or. en

Pakeitimas 88
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konferencijos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi reikšmę
ir naudą ir apskritai apie ES piliečių teises;

– konferencijos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi reikšmę,
naudą bei naudojimosi ja kliūtis ir 
apskritai apie ES piliečių teises;

Or. en

Pakeitimas 89
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konferencijos ir renginiai, kuriuose 
būtų didinamas informuotumas apie 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi naudą, 
įspėjant moteris darbuotojas, kurios 
išsikelia į užsienį dirbti auklėmis ar 
slaugytojomis, apie galimus juodosios 
darbo rinkos pavojus arba net apie 
prostituciją ir kito pobūdžio smurtą, nes 
dažnai jas į tokius darbus įdarbina 
privatūs subjektai, taigi galiausiai jos 
dirba be sutarties arba neteisėtai ir neturi 
teisių ar privalumų, susijusių su socialine 
apsauga, sveikatos priežiūra ir pan.

Or. en
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Pakeitimas 90
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiakalbio tinklo „Europe Direct“ ir 
interneto svetainės „Your Europe“, kurie 
yra svarbūs informacijos apie ES piliečių 
teises centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas;

– daugiakalbio tinklo „Europe Direct“ ir 
interneto svetainės „Your Europe“, kurie 
yra svarbūs informacijos apie ES piliečių 
teises centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas, ypač skaitmeninių 
komunikacijos priemonių ir socialinių 
tinklų naudojimo plėtimas;

Or. en

Pakeitimas 91
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiakalbio tinklo „Europe Direct“ ir 
interneto svetainės „Your Europe“, kurie 
yra svarbūs informacijos apie ES piliečių 
teises centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas;

– daugiakalbio tinklo „Europe Direct“, 
interneto svetainės EURES ir interneto 
svetainės „Your Europe“, kurie yra svarbūs 
informacijos apie ES piliečių teises ir 
galimybes centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas;

Or. nl

Pakeitimas 92
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– EURES tinklo vaidmens stiprinimas 
siekiant padėti kitoje Sąjungos šalyje ar 
EEE darbo ieškantiems Sąjungos 
piliečiams;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija įsteigė EURES tinklą, kad būtų teikiama informacija apie laisvas darbo 
vietas visoje ES ir apie teisės aktus, socialinę apsaugą, gyvenimo sąlygas, mokesčius, 
užmokesčio lygį bei sutartis. Jo vaidmuo užtikrinant darbuotojų judumą yra labai svarbus.

Pakeitimas 93
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos piliečių dienos nustatymas per 
Sąjungos pilietybės įvedimo (1993 m. 
lapkričio 1 d.) sukakties metines, kad būtų 
sustiprinti ir tęsiami Europos piliečių 
metų laimėjimai. 

Or. en

Pakeitimas 94
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos piliečių iniciatyvos –
priemonės, kuria siekiama sudaryti 
sąlygas piliečiams tiesiogiai dalyvauti 
formuojant ES politiką – pabrėžimas;
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Or. de

Pakeitimas 95
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 6 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reikalavimo valstybėse narėse išsamiai 
ir nešališkai informuoti apie ES 
institucijų veiklą nustatymas;

Or. de

Pakeitimas 96
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 6 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– geresnis piliečių informavimas apie teisę 
pateikti peticiją Europos Parlamentui ir 
teisę kreiptis į Europos ombudsmeną.

Or. de

Pakeitimas 97
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo kampanijos, kuriomis būtų 
didinamas Europos Parlamento Peticijų 
komiteto ir Europos ombudsmeno 
regimumas. 



PE478.530v01-00 48/51 AM\887369LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 98
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 6 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– EURES interneto svetainės 
atnaujinimas, kad ji taptų patogesnė 
naudoti ir kad būtų patobulintas 
reguliarus jos atnaujinimas, bei 
informavimo kampanija, kad ji taptų 
regimesnė;

Or. fr

Pakeitimas 99
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 6 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo kampanijos, kuriomis būtų 
siekiama padidinti NARIC interneto 
svetainės (diplomų ir kvalifikacijų 
pripažinimas) regimumą, prieinamumą ir 
daugiakalbiškumą;

Or. fr

Pakeitimas 100
Birgit Sippel

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

1a. Europos Komisija ir valstybės narės 
pasirūpina, kad įgyvendinant 3 straipsnio 
1 dalyje minimas iniciatyvas aktyviai 
dalyvautų pilietinės visuomenės atstovai, 
pvz., socialiniai partneriai.

Or. en

Pakeitimas 101
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisija ir valstybės narės gali
nustatyti kitą veiklą, kuri būtų naudinga 
siekiant Europos metų tikslų, ir leisti 
naudoti Europos metų pavadinimą 
propaguojant šią veiklą tiek, kiek tai 
naudinga siekiant 2 straipsnyje išdėstytų 
tikslų.

(3) Komisija ir valstybės narės raginamos
nustatyti papildomą veiklą, kuri būtų 
naudinga siekiant Europos metų tikslų, ir 
leisti naudoti Europos metų pavadinimą 
propaguojant šią veiklą tiek, kiek tai 
naudinga siekiant 2 straipsnyje išdėstytų 
tikslų.

Or. de

Pakeitimas 102
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu.

Komisija taip pat glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu ir socialiniais 
partneriais.

Or. en
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Pakeitimas 103
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia piliečių teisių apsaugos 
srityje veikiančių Europos organizacijų ar 
įstaigų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
posėdžius, kad jai būtų teikiama parama 
įgyvendinant Europos metų programą ES 
lygmeniu.

Komisija rengia piliečių teisių apsaugos 
srityje veikiančių Europos organizacijų ar 
įstaigų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
posėdžius, kad jai būtų teikiama parama 
įgyvendinant Europos metų programą ES 
lygmeniu. Komisija dirba glaudžiai 
bendradarbiaudama su pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir piliečiais.
Komisija dirba glaudžiai 
bendradarbiaudama su organizacijomis, 
atstovaujančiomis tam tikroms grupėms, 
kaip antai neįgaliesiems, lengvai 
pažeidžiamų asmenų grupėms, trečiųjų 
šalių piliečiams, romams ar būsimų 
valstybių narių piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 104
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Komisija ir Taryba užtikrina, kad 
sėkmingam Europos piliečių metų (2013 
m.) ir su jais susijusios veiklos 
įgyvendinimui būtų skirta pakankamai 
biudžeto lėšų, kad būtų pasiekta šių metų 
tikslų.

Or. de
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Pakeitimas 105
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo.

Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo, kuri sudaro pagrindą 
būsimai Europos politikai, priemonėms ir 
veiksmams šioje srityje. Be to, 
atsižvelgiant į Europos piliečių metų 
patirtį, ataskaitoje pateikiama minčių ir 
pasiūlymų dėl to, kaip geriau informuoti 
piliečius apie jų teises, taip pat ir Europos 
piliečių metams (2013 m.) pasibaigus.

Or. en


