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Pakeitimas 18
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
sistemos modernizavimas yra itin svarbus 
veiksnys siekiant stimuliuoti ekonominį 
augimą ir inovacijas, suteikti daugiau 
lankstumo darbo rinkai ir spręsti 
demografines ir struktūrinio nedarbo ES 
problemas.

Or. en

Pakeitimas 19
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu. Šis 

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, galima sukurti neprivalomą
Europos profesinį pažymėjimą. Šis 
pažymėjimas visų pirma naudingas tam, 
kad būtų galima palengvinti laikino 
judumo ir pripažinimo per automatinio 
pripažinimo sistemą tvarką ir diegti 
supaprastintą pripažinimo procesą per 
bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų būti 
išduodamas po to, kai specialistas pateikia 
prašymą ir reikiamus dokumentus, o 
kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų būti 
specialiai rengiamas atskiroms 
profesijoms, o jo įgyvendinimo taisyklės 
turėtų būti gana lanksčios. Pažymėjimas 
turėtų veikti Vidaus rinkos informacinės 
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mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą.
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

sistemos (VRI), kuri sukurta Reglamentu
(ES) Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą.
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų
duomenų vientisumas, autentiškumas, 
sąveika ir konfidencialumas, taip pat tai, 
kad tiek pažymėjime, tiek VRI sistemoje 
laikoma informacija negalėtų būti 
neteisėtai ir be leidimo prieinama;

Or. en

Pakeitimas 20
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) praėjus penkeriems metams nuo 
Europos profesinio pažymėjimo įvedimo 
Komisija įvertina tokio privalomo 
profesinio pažymėjimo poveikį ir nustato, 
kokių tolesnių veiksmų patartina imtis 
vėliau;

Or. en

Pakeitimas 21
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) pažymėjimas turėtų atitikti 
konkrečius saugumo ir duomenų 
apsaugos reikalavimus, taip pat turėtų 
būti nustatytos būtinos priemonės, 
apsaugosiančios nuo piktnaudžiavimo ir 
duomenų klastojimo;

Or. en

Pakeitimas 22
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų.
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų.
Tačiau, jei yra svarbesnių su viešuoju
interesu susijusių priežasčių, valstybė narė 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbesnių su viešuoju interesu susijusių priežasčių sampratą išplėtojo Teisingumo Teismas 
savo teisminėje praktikoje, susijusioje su Sutarties 43 ir 49 straipsniais; ji minima Direktyvos 
dėl paslaugų vidaus rinkoje (2006/123/EB) 40 konstatuojamojoje dalyje. Pateikiama tiksli ir 
aiški apibrėžtis, kada valstybės narės galėtų pasinaudoti galimybe atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla.

Pakeitimas 23
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų.
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų.
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, valstybė narė 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla. Teisė iš 
dalies užsiimti profesine veikla neturėtų 
būti suteikiama profesijų atstovams, kurie 
teikia sveikatos paslaugas ar yra kitaip 
susiję su visuomenės sveikata;

Or. en

Pakeitimas 24
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų.
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų.
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, valstybė narė 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla; Teisė iš 
dalies užsiimti profesine veikla neturėtų 
būti suteikiama profesijų atstovams, kurie 
teikia sveikatos paslaugas ar yra kitaip 
susiję su visuomenės sveikata;

Or. en

Pakeitimas 25
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
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priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų.
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų.
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų, kitų sveikatos priežiūros 
specialistų ar notarų atveju, valstybė narė 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla;

Or. fr

Pakeitimas 26
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo 
procedūrų metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 
patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 27
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo 
procedūrų metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 
patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo 
procedūrų metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 

Išbraukta.
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patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

Or. fr

Pakeitimas 29
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo 
procedūrų metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 
patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Notarus skiria nacionalinės valdžios institucijos siekdamos, kad būtų užtikrintas tarp privačių 
asmenų sudarytų priemonių teisėtumas ir teisinis tikrumas. Jie sudaro dalį atitinkamos 
valstybės narės prevencinės teisinės sistemos. Remiantis teisės aktais jie turi veikti 
nepriklausomai ir nešališkai. Atsižvelgiant į tai, kad notarai atlieka specifinio pobūdžio 
papildomą teisinės sistemos vaidmenį, nėra tinkama suteikti paslaugų teikimo laisvės ir 
pripažinti profesinės kvalifikacijos šios profesijos asmenims. 

Pakeitimas 30
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo 
procedūrų metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 
patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Notarai rengiami remiantis nacionaliniais teisės aktais, jų kompetencija skirtingose 
valstybėse narėse skiriasi, ir kadangi teisinės sistemos, kuriomis remdamiesi jie vykdo savo 
veiklą, taip pat skiriasi, neįmanoma jų įtraukti į profesinių kvalifikacijų direktyvos taikymo 
sritį nepažeidžiant vartotojų teisių. Tam tikrų paslaugų išskyrimas leistų atsirasti dviems 
notarų grupėms, kurių kompetencija skiriasi. Valstybės narės privalėtų tinkamai informuoti 
vartotojus.

Pakeitimas 31
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo procedūrų 
metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo procedūrų 
metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
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būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų ir
užsiimti kitokia autentiškumo patvirtinimo
veikla, jei tam turi būti naudojamas 
priimančiosios valstybės narės antspaudas;

būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų,
užsiimti teismine veikla ar vykdyti kitokią
autentiškumo patvirtinimo veiklą, jei tam 
turi būti naudojamas priimančiosios 
valstybės narės antspaudas;

Or. hu

Pakeitimas 32
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ši direktyva neturėtų būti taikoma 
notarams, kuriuos valstybės narės skiria 
pagal nacionalinę jurisdikciją, kurie 
pagal teisės aktus yra įsipareigoję veikti 
nepriklausomai ir nešališkai ir kurie 
užtikrina teisės aktų teisėtumą ir teisinį 
tikrumą prevencinės teisės kontekste. 
Atsižvelgiant į tai, kad notarai teisinėje 
sistemoje atlieka specifinį vaidmenį, nei 
pagrindinis laisvo paslaugų judėjimo 
principas, nei užsienyje įgytos profesinės 
kvalifikacijos pripažinimas negali būti 
taikomi šiai profesijai;

Or. hu

Pakeitimas 33
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) specialistų iš valstybių narių, kuriose 
atitinkama profesija nėra reglamentuojama, 
pateikti pripažinimo prašymai turi būti 
traktuojami taip pat kaip specialistų iš 
valstybių narių, kuriose ta profesija yra 
reglamentuojama, pateikti prašymai. Jų 
kvalifikacijos turi būti lyginamos su 
kvalifikacijomis, kurių reikalaujama 
priimančiojoje valstybėje narėje, remiantis 
Direktyvoje 2005/36/EB nustatytais 
kvalifikacijų lygiais. Jei skirtumai būtų 
dideli, kompetentinga institucija turėtų 
turėti galimybę taikyti kompensacines 
priemones;

(9) specialistų iš valstybių narių, kuriose 
atitinkama profesija nėra reglamentuojama, 
pateikti pripažinimo prašymai turi būti 
traktuojami taip pat kaip specialistų iš 
valstybių narių, kuriose ta profesija yra 
reglamentuojama, pateikti prašymai. Jų 
kvalifikacijos turi būti lyginamos su 
kvalifikacijomis, kurių reikalaujama 
priimančiojoje valstybėje narėje, remiantis 
Direktyvoje 2005/36/EB nustatytais 
kvalifikacijų lygiais ir objektyviais 
kriterijais. Jei skirtumai būtų dideli, 
kompetentinga institucija turėtų turėti 
galimybę taikyti kompensacines 
priemones;

Or. fr

Pakeitimas 34
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir
akušeriams tenka daugiau atsakomybės.
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės.
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su bent dešimties metų 
bendruoju išsilavinimu arba tiems, kurie 
sėkmingai išlaikė lygiavertį egzaminą;
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egzaminą;

Or. de

Pakeitimas 35
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės.
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės.
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl
teisė į tokį rengimą turėtų būti suteikiama
tik asmenims, įgijusiems bent dešimties
metų bendrąjį išsilavinimą arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

Or. en

Pakeitimas 36
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
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organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės.
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės.
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su bent dešimties metų 
bendruoju išsilavinimu arba tiems, kurie 
sėkmingai išlaikė lygiavertį egzaminą;

Or. de

Pakeitimas 37
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės.
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau ir naujo 
pobūdžio atsakomybės. Siekiant parengti 
slaugymo ir akušerijos studentus taip, kad 
jie patenkintų sudėtingus sveikatos 
priežiūros poreikius, prieš priimant juos
atlikti praktiką, reikia suteikti jiems 
galimybę įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą.
Todėl toks rengimas turėtų būti prieinamas 
tik studentams, turintiems kvalifikaciją, 
kurią pripažįsta valstybė narė ir kuri 
atitinka bent Europos kvalifikacijų 
sandaros 4 lygio reikalavimus;

Or. nl
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Pakeitimas 38
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Persvarsčius šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia suteikti 
daugiau lankstumo ir aiškiau apibrėžti 
kompetentingų institucijų ir darbuotojų 
vaidmenis. Tačiau kalbos įgūdžių kontrolė 
turėtų būti pagrįsta ir taikoma tik tada, kai 
kalbos įgūdžiai būtini dirbant konkretų 
darbą; be to, ši kontrolė neturėtų būti 
pagrindas specialistų nepriimti į 
priimančiosios valstybės narės darbo rinką;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingoms institucijoms turi būti suteikiama pakankamai laisvės, kad jos galėtų 
užtikrinti, o prireikus patikrinti specialistų kalbos žinias pripažinimo proceso metu, 
nesumažinant darbdavių galimybės gauti pakankamai informacijos apie specialistų kalbų 
mokėjimą, kai jie įdarbinami eiti konkrečias pareigas.

Pakeitimas 39
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Persvarsčius šį įpareigojimą 
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paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų ir vartotojų saugumą, 
reikia aiškiau apibrėžti kompetentingų 
institucijų ir darbuotojų vaidmenis. Kalbos
įgūdžių kontrolė neturėtų būti pagrindas 
nepriimti specialistų į priimančiosios 
valstybės narės darbo rinką, todėl ji turėtų 
būti pagrįsta ir taikoma tik tada, kai kalbos 
įgūdžiai būtini dirbant konkretų darbą. 
Sąvoka „pagrįsta ir būtina kontrolė“ 
turėtų būti apibrėžta bendradarbiaujant 
kompetentingoms institucijoms ir 
konkretaus sektoriaus nacionaliniams 
socialiniams partneriams;

Or. en

Pagrindimas

Reikiamų kalbos įgūdžių neturėtų būti reikalaujama tik dirbant su pacientais. Be to, kadangi 
darbdaviai turi svarbią teisę spręsti, kokią kompetenciją turi turėti darbuotojai, kad galėtų 
dirbti tam tikrą darbą, darbuotojai, kaip socialiniai partneriai, kartu su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis turėtų spręsti, kokie reikalavimai pagrįsti ir būtini.

Pakeitimas 40
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė galėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;
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Or. de

Pakeitimas 41
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
stažuotę kitoje valstybėje narėje, kurioje 
tokia stažuotė yra galima, – tai paskatintų 
absolventų judumą. Be to, reikia užtikrinti, 
kad tokia jų stažuotė būtų pripažįstama 
kilmės valstybėje narėje;

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose normalu atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie sutinka 
tokią stažuotę atlikti, neturėtų nukentėti dėl to, kad stažuotė nėra oficialiai pripažįstama. 

Pakeitimas 42
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
stažuotę kitoje valstybėje narėje, kurioje 
tokia stažuotė yra galima, – tai paskatintų 
absolventų judumą. Be to, reikia numatyti, 
kad tokia jų stažuotė būtų pripažįstama 
kilmės valstybėje narėje;

Or. en
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Pakeitimas 43
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB.
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę. Šis įspėjimas turi būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu.
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB.
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems taikoma Direktyva 2005/36/EB, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio, susijusio su jo darbu,
neteko teisės vykti į kitą valstybę narę ar 
jei specialistas laikinai ar visam laikui 
neteko teisės užsiimti profesine veikla 
buveinės arba priimančiojoje valstybėje 
narėje. Šis įspėjimas turi būti aktyvinamas 
per VRI sistemą, nesvarbu, ar specialistas 
pasinaudojo kokiomis nors Direktyvoje 
2005/36/EB numatytomis teisėmis ir ar jis 
pateikė prašymą dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo išduodant 
Europos profesinį pažymėjimą arba kitu 
toje direktyvoje numatytu būdu. Įspėjimo 
procedūra turėtų derėti su Sąjungos teisės 
aktais, kuriais reglamentuojama asmens 
duomenų apsauga ir kitos pagrindinės 
teisės;

Or. en
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Pakeitimas 44
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB.
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę. Šis įspėjimas turi būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu.
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB.
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems taikoma Direktyva 2005/36/EB, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas
laikinai ar visam laikui neteko teisės
užsiimti profesine veikla arba jei jam 
taikomi kokie nors apribojimai ar sąlygos 
užsiimti šia veikla buveinės arba 
priimančioje valstybėje narėje. Šis 
įspėjimas turi būti aktyvinamas per VRI 
sistemą, nesvarbu, ar specialistas 
pasinaudojo kokiomis nors Direktyvoje 
2005/36/EB numatytomis teisėmis ir ar jis 
pateikė prašymą dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo išduodant 
Europos profesinį pažymėjimą arba kitu 
toje direktyvoje numatytu būdu. Įspėjimo 
procedūra turėtų derėti su Sąjungos teisės 
aktais, kuriais reglamentuojama asmens 
duomenų apsauga ir kitos pagrindinės 
teisės;

Or. en
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Pakeitimas 45
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB.
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę. Šis įspėjimas turi būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu.
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB.
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio yra visam laikui ar laikinai 
netekęs teisės užsiimti profesine veikla 
buveinės valstybėje narėje arba 
priimančioje valstybėje narėje. Šis 
įspėjimas turi būti aktyvinamas per VRI 
sistemą, nesvarbu, ar specialistas 
pasinaudojo kokiomis nors Direktyvoje 
2005/36/EB numatytomis teisėmis ir ar jis 
pateikė prašymą dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo išduodant 
Europos profesinį pažymėjimą arba kitu 
toje direktyvoje numatytu būdu. Įspėjimo 
procedūra turėtų derėti su Sąjungos teisės 
aktais, kuriais reglamentuojama asmens 
duomenų apsauga ir kitos pagrindinės 
teisės;

Or. it
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Pakeitimas 46
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Valstybės narės turėtų būti 
skatinamos viešai skelbti informaciją apie 
nacionalines pagrindinio mokymo ir 
ugdymo priemones ir jų kokybės 
užtikrinimo sistemą siekiant didinti 
pasitikėjimą valstybių narių švietimo ir 
ugdymo sistemomis ir užtikrinti, kad visos 
susijusios programos atitiktų šios 
direktyvos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis padėtų gerinti pasitikėjimą švietimu ir ugdymu ir tam tikru mastu 
suteiktų garantijų valstybėms narėms, kompetentingoms institucijoms, taip pat vartotojams ir 
pacientams, kad visoje ES galioja kokybės užtikrinimo sistema.

Pakeitimas 47
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
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padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi,
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad Komisija tinkamai atstovautų 
ir rengtų atitinkamas konsultacijas, taip 
pat su Europos ir nacionalinio lygio
ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku, skaidriai ir tinkamai 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 48
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
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Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai atstovautų ir
konsultuotųsi, taip pat ir su Europos ir 
nacionalinio lygio ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku, skaidriai ir 
tinkamai perduoti Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 49
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
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2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su Europos ir nacionalinio lygio
ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, skaidriai, laiku ir tinkamai 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. it

Pakeitimas 50
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Ši direktyva nepažeidžia priemonių, 
būtinų užtikrinti aukštą sveikatos ir 
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vartotojų apsaugos lygį.

Or. en

Pakeitimas 51
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva taip pat nustatomos taisyklės 
dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių
mokamų stažuočių pripažinimo.

Šia direktyva taip pat nustatomos taisyklės 
dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
stažuočių pripažinimo.

Or. en

Pakeitimas 52
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva taip pat nustatomos taisyklės 
dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių
mokamų stažuočių pripažinimo.

Šia direktyva taip pat nustatomos taisyklės 
dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
stažuočių pripažinimo.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose normalu atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie sutinka 
tokią stažuotę atlikti, neturėtų nukentėti dėl to, kad stažuotė nėra oficialiai pripažįstama. 
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Pakeitimas 53
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis1, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.

__________________
1Remiantis laisvų profesijų apibrėžtimi, 
pateikta 2001 m. spalio 11 d. ETT 
sprendime „Adam“ byloje C-237/99, 
šaltinis: 2001 m. Europos Teismo 
praktikos rinkinys, p. I-07467.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose normalu atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie sutinka 
tokią stažuotę atlikti, neturėtų nukentėti dėl to, kad stažuotė nėra oficialiai pripažįstama. 

Pakeitimas 54
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
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laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.

laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti stažuotuoju kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje jie įsigijo profesinę 
kvalifikaciją.

Or. en

Pakeitimas 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija
(išskyrus profesijas, kuriomis užsiimant 
būtinas valdžios institucijos funkcijų 
perdavimas) arba dirbti mokamu 
stažuotuoju kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje jie įsigijo profesinę kvalifikaciją.

Or. fr

Pakeitimas 56
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma valstybių narių 
paskirtiems notarams.
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Or. hu

Pakeitimas 57
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma oficialiu 
vyriausybės aktu paskirtiems notarams.

Or. fr

Pagrindimas

Notarus skiria nacionalinės valdžios institucijos siekdamos, kad būtų užtikrintas tarp privačių 
asmenų sudarytų priemonių teisėtumas ir teisinis tikrumas. Jie sudaro dalį atitinkamos 
valstybės narės prevencinės teisinės sistemos. Remiantis teisės aktais jie turi veikti 
nepriklausomai ir nešališkai. Atsižvelgiant į tai, kad notarai atlieka specifinio pobūdžio 
papildomą teisinės sistemos vaidmenį, nėra tinkama suteikti paslaugų teikimo laisvės ir 
pripažinti profesinės kvalifikacijos šios profesijos asmenims. 

Pakeitimas 58
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „profesinė patirtis“ – faktiškas ir teisėtas 
vertimasis atitinkama profesija visu etatu 
arba atitinkamai puse etato valstybėje 
narėje;

f) „profesinė patirtis“ – tai faktiškas ir 
teisėtas vertimasis atitinkama profesija 
valstybėje narėje, kuris padeda konkrečios 
profesijos specialistui pasiekti atitinkamą 
žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygį;

Or. en
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Pagrindimas

Sąvokos „visu etatu“ ar „puse etato“ neapima visų laiko galimybių. Todėl jos turi ribojantį 
poveikį. Reikia užtikrinti, kad bet koks „faktiškas ir teisėtas vertimasis profesija“ būtų 
laikomas profesine patirtimi.

Pakeitimas 59
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir 
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 
kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

j) „stažuotė“ – prižiūrimos veiklos 
vykdymas siekiant įgyti reglamentuojamą 
profesiją, pasirengimas kuriai tikrinamas 
egzaminų pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 60
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir 
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 
kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

j) „stažuotė“ – prižiūrimos veiklos 
vykdymas siekiant įgyti reglamentuojamą 
profesiją, pasirengimas kuriai tikrinamas 
egzaminų pagrindu;

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose normalu atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie sutinka 
tokią stažuotę atlikti, neturėtų nukentėti dėl to, kad stažuotė nėra oficialiai pripažįstama. 
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Pakeitimas 61
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bet koks 
bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir 
rengimas, visą gyvenimą trunkantis 
neformalus švietimas ir neoficialus 
mokymasis, kuris padeda patobulinti 
žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bet koks 
bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir 
rengimas, visą gyvenimą trunkantis 
neformalus švietimas ir neoficialus 
mokymasis, kuris padeda patobulinti
kompetenciją (žinias, įgūdžius, požiūrius
ir vertybes).

Or. en

Pakeitimas 62
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) „tęstinis profesinis tobulinimasis“ –
priemonė, kurią taikydamos profesinės 
asociacijos palaiko, gerina ir gilina žinias 
ir tobulina įgūdžius bei asmenines 
savybes, kurios būtinos profesinėje 
veikloje.
±

Or. en

Pakeitimas 63
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija remia valstybes nares ir 
susijusių profesijų atstovus, pasirinkusius 
įgyvendinti Europos profesinio 
pažymėjimo įvedimo tvarką.
Šią tvarką Komisija įvertina praėjus 
penkeriems metams nuo Europos 
profesinio pažymėjimo įvedimo ir nustato, 
ar reikia imtis tolesnių veiksmų ateityje;

Or. en

Pakeitimas 64
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku.
straipsnyje nurodyti pagalbos centrai taip 
pat gali atlikti kompetentingos valdžios 
institucijos funkcijas ir išduoti Europos 
profesinį pažymėjimą. Valstybės narės 
užtikrina, kad kompetentingos valdžios 
institucijos informuos piliečius, įskaitant 
galimus pareiškėjus, apie Europos 
profesinio pažymėjimo teikiamus 
pranašumus, kai toks pažymėjimas gali 
būti išduodamas.

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku.
straipsnyje nurodyti pagalbos centrai taip 
pat gali atlikti kompetentingos valdžios 
institucijos funkcijas ir išduoti Europos 
profesinį pažymėjimą. Valstybės narės 
užtikrina, kad kompetentingos valdžios 
institucijos informuos piliečius, įskaitant 
galimus pareiškėjus bei socialinius 
partnerius, apie Europos profesinio 
pažymėjimo teikiamus pranašumus, kai 
toks pažymėjimas gali būti išduodamas.
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Or. en

Pakeitimas 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės gali nustatyti 
kriterijus, kuriais vadovaudamosi jos 
galėtų nuspręsti, kurių profesijų 
atstovams būtų galima suteikti Europos 
profesinį pažymėjimą pirmenybės tvarka.
Pradžioje svarbiausiais būtų laikomi šie 
kriterijai:
a) profesija reglamentuojama daugiau nei 
penkiose valstybėse narėse;
b) profesija turi didžiulį judumo 
potencialą Europos Sąjungoje;
c) profesijos arba profesijų asociacijų 
atstovai yra parodę didžiulį susidomėjimą.
Komisija remia tas valstybes nares, kurios 
pageidauja Europos profesinio 
pažymėjimo įvedimo tvarką padaryti 
privalomą. Prieš atliekat šiuos veiksmus 
galima atlikti poveikio vertinimą.

Or. it

Pakeitimas 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Prieš įvesdama 
profesinius pažymėjimus, Komisija 
konsultuojasi su nacionaliniais ir 
Europos socialiniais partneriais ir aptaria 
konkrečias kiekvieno sektoriaus 
profesinio pažymėjimo detales bei vykdo 
bandomuosius projektus, atsižvelgdama į 
kiekvienos susijusios profesijos ypatumus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi profesijų reikalavimai labai skiriasi, Komisija turėtų būti įpareigota konsultuotis su 
Europos ir nacionaliniais socialiniais partneriais ir aptarti konkrečius techninius profesinio 
pažymėjimo klausimus prieš juos įvesdama. Dėl tos pačios priežasties prieš įvesdama 
profesinius pažymėjimus Komisija turėtų vykdyti bandomuosius projektus, kad išsiaiškintų 
pažymėjimo poveikį kiekvienam sektoriui.

Pakeitimas 67
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
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profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

profesiniai pažymėjimai, remdamasi 
Europos sektorių socialinių partnerių ir 
sektorių profesijas atstovaujančių 
profesinių asociacijų prašymais išduoti 
pažymėjimą konkrečiai profesijai,
nurodoma tokio pažymėjimo forma, kartu 
su Europos profesinio pažymėjimo 
paraiška būtini pateikti vertimai ir paraiškų 
vertinimo duomenys, atsižvelgiant į 
kiekvienos susijusios profesijos ypatumus.
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Komisija tariasi 
su kompetentingomis institucijomis ir 
Europos bei nacionalinio lygmens 
socialiniais partneriais ir susijusias 
sektorių profesijas atstovaujančiomis 
profesinėmis asociacijomis dėl konkrečių 
tam tikrų profesijų pažymėjimų detalių.

Or. en

Pakeitimas 68
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas; 
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo. Komisija 
įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
apskaičiavimo ir paskirstymo.

7. Specialistas nepatiria jokių su Europos 
profesinio pažymėjimo išdavimo 
administracine procedūra susijusių 
papildomų išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 69
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas;
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo. Komisija 
įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
apskaičiavimo ir paskirstymo.

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas ir 
neturi sudaryti jokių papildomų išlaidų 
atskiriems specialistams; jie neturi 
atgrasinti prašyti Europos profesinio 
pažymėjimo. Komisija įgaliojama pagal 
58a straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl mokesčių apskaičiavimo ir 
paskirstymo.

Or. en

Pakeitimas 70
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per dvi savaites nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją patikrina, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą ir jį 
patvirtina. Ji informuoja pareiškėją ir 
valstybę narę, kurioje pareiškėjas numato
teikti paslaugas, apie tai, kad Europos 
profesinis pažymėjimas buvo patvirtintas.

1. Ne sveikatos ir socialinės priežiūros 
sektoriuose kilmės valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija per dvi 
savaites nuo išsamios paraiškos gavimo ją 
patikrina, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą ir jį patvirtina. Priimančiosios 
valstybės narės kompetentinga institucija 
užtikrina išsamios paraiškos laikinai teikti 
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Informacija apie pažymėjimo patvirtinimą 
susijusioms priimančiosioms valstybėms 
narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

paslaugas išankstinį patikrinimą ir 
nurodo, ar specialisto kvalifikacija 
atitinka priimančiosios valstybės narės 
nacionalinius tos paslaugos teikimo 
reikalavimus. Valstybės narės Komisijai 
pateikia sąrašą profesijų, kurioms dirbant 
su laikinu judumo pažymėjimu ir taikant 
išankstinio pranešimo tvarką privaloma 
atlikti išankstinį paraiškos patikrinimą. 
Priimančioji valstybė narė gali po to dvejus 
metus nereikalauti iš naujo pateikti 
7 straipsnyje nurodytos deklaracijos, 
nebent būtų pareikšta esminių pastabų.

Or. en

Pakeitimas 71
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose būtų nurodyti techniniai 
reikalavimai, priemonės, kurios yra 
reikalingos siekiant užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI byloje 
esančios informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, Europos 
profesinio pažymėjimo išdavimo jo 
turėtojui sąlygos ir procedūros, įskaitant 
galimybę parsisiųsti pažymėjimą iš 
interneto arba atnaujinti bylos informaciją.
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos
patariamosios procedūros.

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose būtų nurodyti techniniai 
reikalavimai, priemonės, kurios yra 
reikalingos siekiant užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI byloje 
esančios informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, Europos 
profesinio pažymėjimo išdavimo jo 
turėtojui sąlygos ir procedūros, įskaitant 
galimybę parsisiųsti pažymėjimą iš 
interneto arba atnaujinti bylos informaciją.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
58 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo
procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 72
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per dvi savaites nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją patikrina, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą ir jį 
patvirtina. Ji informuoja pareiškėją ir 
valstybę narę, kurioje pareiškėjas numato 
teikti paslaugas, apie tai, kad Europos 
profesinis pažymėjimas buvo patvirtintas.
Informacija apie pažymėjimo patvirtinimą 
susijusioms priimančiosioms valstybėms 
narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per keturias savaites 
nuo išsamios paraiškos gavimo ją 
patikrina, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą ir jį patvirtina. Ji informuoja 
pareiškėją ir valstybę narę, kurioje 
pareiškėjas numato teikti paslaugas, apie 
tai, kad Europos profesinis pažymėjimas 
buvo patvirtintas. Informacija apie 
pažymėjimo patvirtinimą susijusioms 
priimančiosioms valstybėms narėms 
laikoma 7 straipsnyje nurodyta deklaracija.
Priimančioji valstybė narė gali po to dvejus 
metus nereikalauti iš naujo pateikti 
7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

Or. de

Pakeitimas 73
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per dvi savaites nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją patikrina, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą ir jį 
patvirtina. Ji informuoja pareiškėją ir 
valstybę narę, kurioje pareiškėjas numato 
teikti paslaugas, apie tai, kad Europos 
profesinis pažymėjimas buvo patvirtintas.

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per dvi savaites nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją patikrina, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą ir jį 
patvirtina. Ji informuoja pareiškėją ir 
valstybę narę, kurioje pareiškėjas numato 
teikti paslaugas, apie tai, kad Europos 
profesinis pažymėjimas buvo patvirtintas.
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Informacija apie pažymėjimo patvirtinimą 
susijusioms priimančiosioms valstybėms 
narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

Informacija apie pažymėjimo patvirtinimą 
susijusioms priimančiosioms valstybėms 
narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytos 
deklaracijos, nebent būtų pareikšta 
esminių pastabų.

Or. en

Pakeitimas 74
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kilmės valstybės narės sprendimas arba 
tokio sprendimo nepateikimas per 1 dalyje 
nurodytą dviejų savaičių laikotarpį gali būti 
apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

2. Kilmės valstybės narės sprendimas arba 
tokio sprendimo nepateikimas per 1 dalyje 
nurodytą keturių savaičių laikotarpį gali 
būti apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

Or. de

Pakeitimas 75
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija, gavusi išsamią Europos 
profesinio pažymėjimo paraišką, per dvi 
savaites patikrina ir patvirtina pateiktų 
patvirtinamųjų dokumentų autentiškumą ir 

1. Ne sveikatos ir socialinės priežiūros 
sektoriuose kilmės valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija, gavusi 
išsamią Europos profesinio pažymėjimo 
paraišką, per dvi savaites patikrina ir 
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galiojimą, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą, perduoda jį priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai valdžios 
institucijai patvirtinti ir informuoja tą 
instituciją apie atitinkamą VRI bylą.
Kilmės valstybė narė informuoja pareiškėją 
apie procedūros eigą.

patvirtina pateiktų patvirtinamųjų 
dokumentų autentiškumą ir galiojimą, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą, 
perduoda jį priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai valdžios institucijai 
patvirtinti ir informuoja tą instituciją apie 
atitinkamą VRI bylą. Kilmės valstybė narė 
informuoja pareiškėją apie procedūros 
eigą.

Or. en

Pakeitimas 76
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija, gavusi išsamią Europos 
profesinio pažymėjimo paraišką, per dvi
savaites patikrina ir patvirtina pateiktų 
patvirtinamųjų dokumentų autentiškumą ir 
galiojimą, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą, perduoda jį priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai valdžios 
institucijai patvirtinti ir informuoja tą 
instituciją apie atitinkamą VRI bylą.
Kilmės valstybė narė informuoja pareiškėją 
apie procedūros eigą.

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija, gavusi išsamią Europos 
profesinio pažymėjimo paraišką, per
keturias savaites patikrina ir patvirtina 
pateiktų patvirtinamųjų dokumentų 
autentiškumą ir galiojimą, išduoda Europos 
profesinį pažymėjimą, perduoda jį 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai valdžios institucijai 
patvirtinti ir informuoja tą instituciją apie 
atitinkamą VRI bylą. Kilmės valstybė narė 
informuoja pareiškėją apie procedūros 
eigą.

Or. de

Pakeitimas 77
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
vieną mėnesį nuo to pažymėjimo gavimo iš 
kilmės valstybės narės datos. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę 
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu vieno mėnesio laikotarpis nėra
sustabdomas.

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
vieną mėnesį nuo to pažymėjimo gavimo iš 
kilmės valstybės narės datos. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę 
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu vieno mėnesio laikotarpis 
sustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 78
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 79
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės ir priimančiųjų valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos laiku 
atnaujina atitinkamą VRI bylą, 
papildydamos ją informacija apie taikytus 
drausminius veiksmus arba baudžiamąsias 
sankcijas arba apie visas kitas reikšmingas 
specifines aplinkybes, kurios gali turėti 
pasekmių Europos profesinio pažymėjimo 
pagal šią direktyvą turėtojo veiklai. Toks 
atnaujinimas apima informacijos, kuri tapo 
nereikalinga, panaikinimą. Atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos 
praneša Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojui ir atitinkamą VRI bylą 
tvarkančioms kompetentingoms valdžios 
institucijoms apie visus tokios bylos 
atnaujinimus.

1. Kilmės ir priimančiųjų valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos laiku 
atnaujina atitinkamą VRI bylą, 
papildydamos ją informacija apie taikytus 
drausminius veiksmus arba baudžiamąsias 
sankcijas arba apie visas kitas reikšmingas 
specifines aplinkybes, kurios gali turėti 
pasekmių Europos profesinio pažymėjimo 
pagal šią direktyvą turėtojo veiklai. Toks 
atnaujinimas apima informacijos, kuri tapo 
nereikalinga, panaikinimą. Bet koks 
atnaujinimas turi būti pagrįstas 
išankstiniu teismo arba kompetentingos 
institucijos sprendimu, pagal kurį 
specialistui uždraudžiama vestis profesine 
veikla. Atitinkamos kompetentingos 
valdžios institucijos praneša Europos 
profesinio pažymėjimo turėtojui ir 
atitinkamą VRI bylą tvarkančioms 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
apie visus tokios bylos atnaujinimus.

Or. en

Pakeitimas 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
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būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, profesiją, 
taikytiną tvarką, susijusias kompetentingas 
institucijas, pažymėjimo numerį, saugos 
žymes ir nuorodą į galiojantį tapatybės 
dokumentą.

būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, profesiją, 
taikytiną tvarką, susijusias kompetentingas 
institucijas, pažymėjimo numerį, saugos 
žymes, išsilavinimą, profesinę patirtį, 
visuomenės saugai reikšmingus mokymo 
kursus ir nuorodą į galiojantį tapatybės 
dokumentą.

Or. en

Pagrindimas

Kad darbdavys galėtų nuspręsti, ar paslaugos teikėjas atitinka nurodytus kompetencijos 
reikalavimus, jo profesiniame pažymėjime turėtų būti nurodytas išsilavinimas, baigti mokymo 
kursai ir profesinė patirtis.

Pakeitimas 81
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, profesiją, 
taikytiną tvarką, susijusias kompetentingas 
institucijas, pažymėjimo numerį, saugos 
žymes ir nuorodą į galiojantį tapatybės 
dokumentą.

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, oficialios 
profesinės kvalifikacijos įrodymą,
profesiją, taip pat informaciją, 
nurodančią, ar pažymėjimo turėtojo
valstybėje narėje ši profesija 
reguliuojama, ar ne, taikytiną tvarką, 
susijusias kompetentingas institucijas, 
pažymėjimo numerį, saugos žymes ir 
nuorodą į galiojantį tapatybės dokumentą.

Or. fr
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Pakeitimas 82
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 e straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodomos prieigos prie VRI 
bylos sąlygos, pirmoje dalyje nurodyto 
tikrinimo techninės priemonės ir 
procedūros. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos
patariamosios procedūros.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodomos prieigos prie VRI 
bylos sąlygos, pirmoje dalyje nurodyto 
tikrinimo techninės priemonės ir 
procedūros. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 83
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB 
4 f straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija suteikia 
teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla jos teritorijoje, jei išpildomos šios 
sąlygos:

1. Pasikonsultavusi su nacionaliniais 
sektorių profesijų, kurioms priklauso 
pareiškėjai, socialiniais partneriais, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija suteikia 
teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla jos teritorijoje, jei išpildomos šios 
sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių kompetentingos institucijos, suteikdamos paslaugos teikėjui, kuris priklauso 
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socialinių partnerių reprezentuojamai profesijai, teisę iš dalies užsiimti profesine veikla, 
turėtų įtraukti nacionalinius socialinius partnerius.

Pakeitimas 84
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija suteikia 
teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla jos teritorijoje, jei išpildomos šios 
sąlygos:

1. Pasikonsultavusi su atitinkamais 
nacionaliniais socialiniais partneriais ir 
to sektoriaus, kuriam priklauso 
pareiškėjas, sektorių profesijas 
atstovaujančiomis profesinėmis 
asociacijomis, priimančiosios valstybės 
narės kompetentinga valdžios institucija 
suteikia teisę subjektui iš dalies užsiimti 
profesine veikla jos teritorijoje, jei 
išpildomos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 85
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) profesinė veikla gali būti objektyviai 
atskirta nuo kitos veiklos, priskiriamos 
priimančiosios valstybės narės 
reglamentuojamai profesijai;

b) profesinė veikla gali būti objektyviai 
atskirta nuo kitos veiklos, priskiriamos 
priimančiosios valstybės narės 
reglamentuojamai profesijai; Atlikdamos 
bendrą vertinimą, ar veikla gali būti 
laikoma atskirtina nuo kitos veiklos, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos, be kitų 
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veiksnių, atsižvelgia ir į tai, ar veikla 
kilmės valstybėje narėje vykdoma 
autonomiškai.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos formuluotė šiame straipsnyje yra platesnė už tą, kuri nurodyta Europos Teisingumo 
Teismo 2006 m. sausio 19 d. sprendime (C-330/03 Colegio)). Komisija laikosi nuomonės, kad 
valstybė narė turi sutikti su tuo, jog veikla gali būti laikoma atskirtina, jei ta veikla kilmės 
valstybėje narėje vykdoma autonomiškai, tačiau ETT yra mažiau kategoriškas teigdamas, kad 
šis kriterijus turėtų būti vienas iš pagrindinių sprendžiant dėl teisės iš dalies užsiimti 
profesine veikla.

Pakeitimas 86
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 4 f straipsnio 1 punkto pakeitimus.

Pakeitimas 87
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje ir priimančiojoje valstybėje narėje
vykdoma autonomiškai.

Or. fr

Pakeitimas 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus viešasis interesas – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra būtina.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos formuluotė šiame straipsnyje yra platesnė už tą, kuri nurodyta Europos Teisingumo 
Teismo 2006 m. sausio 19 d. sprendime (C-330/03 Colegio)). Teismo sprendime nebuvo 
konkrečiai nurodyta sektoriaus, taip pat teigiama, kad nacionalinės nuostatos neturi viršyti 
to, kas būtina, tačiau ne to, kas tikrai būtina.

Pakeitimas 89
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

2. Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla 
netaikoma sektorių profesijoms, kurios 
pripažįstamos automatiškai, taip pat 
sveikatos priežiūros profesijoms apskritai. 
Prašymas iš dalies užsiimti profesine veikla 
gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

Or. en

Pakeitimas 90
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

2. Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla
nesuteikiama profesijų atstovams, kurie 
teikia sveikatos paslaugas ar yra kitaip 
susiję su visuomenės sveikata;

Or. en

Pakeitimas 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, pacientų saugumas, vartotojų 
apsauga ar visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

Or. fr

Pakeitimas 92
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsisteigimo priimančiojoje valstybėje 
narėje paraiškos nagrinėjamos pagal III 
antraštinės dalies I ir IV skyrių nuostatas
įsisteigimo kilmės valstybėje narėje atveju.

3. Įsisteigimo priimančiojoje valstybėje 
narėje atveju įsisteigimo paraiškos
valstybės narės kompetentingų institucijų
nagrinėjamos pagal III antraštinės dalies I 
ir IV skyrių nuostatas glaudžiai 
bendradarbiaujant su nacionaliniais 
sektorių profesijas atstovaujančiais 
socialiniais partneriais.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių kompetentingos institucijos, suteikdamos paslaugos teikėjui, kuris priklauso 
socialinių partnerių reprezentuojamai profesijai, teisę iš dalies užsiimti profesine veikla, 
turėtų įtraukti nacionalinius socialinius partnerius.

Pakeitimas 93
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsisteigimo priimančiojoje valstybėje 
narėje paraiškos nagrinėjamos pagal III 
antraštinės dalies I ir IV skyrių nuostatas
įsisteigimo kilmės valstybėje narėje atveju.

3. Įsisteigimo kilmės valstybėje narėje 
atveju įsisteigimo priimančiojoje 
valstybėje narėje paraiškos kompetentingų 
institucijų nagrinėjamos pagal III 
antraštinės dalies I ir IV skyrių nuostatas
kartu su atitinkamais socialiniais 
partneriais ir sektorių profesijas 
atstovaujančiomis profesinėmis 
asociacijomis.

Or. en

Pakeitimas 94
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip 
dvejus metus per pastaruosius dešimt metų 
iki paslaugų teikimo, kai profesija 
įsisteigimo valstybėje narėje nėra 
reglamentuojama.

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip 
dvejus metus per pastaruosius dešimt metų 
iki paslaugų teikimo, kai profesija 
įsisteigimo valstybėje narėje nėra 
reglamentuojama. Ši bendroji paslaugų 
teikimo laisvė netaikoma paslaugų statybų 
sektoriuje teikimui.

Or. de

Pagrindimas

Esama pavojaus, kad statybų pramonės subrangovai atliks darbus ne savo valstybėje narėje, 
neturėdami mažiausios reikalaujamos kvalifikacijos. Tokią galimybę reikia pašalinti siekiant 
apsaugoti statybų pramonės darbuotojus nuo socialinio dempingo.
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Pakeitimas 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip 
dvejus metus per pastaruosius dešimt metų 
iki paslaugų teikimo, kai profesija 
įsisteigimo valstybėje narėje nėra 
reglamentuojama.

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip 
dvejus metus per pastaruosius dešimt metų 
iki paslaugų teikimo, kai profesija 
įsisteigimo valstybėje narėje nėra 
reglamentuojama. Dvejų metų stažo 
reikalaujanti nuostata netaikoma tuomet, 
kai profesija arba jos rengimas yra 
reglamentuojami. 

Or. fr

Pakeitimas 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taikomas pirmos dalies b punktas, 
dvejų metų darbo patirties 
nereikalaujama šiais atvejais:

Išbraukta.

a) profesija arba tokią profesiją leidžiantis 
įgyti mokymas ir rengimas yra 
reglamentuojami;
b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
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nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą.

Or. fr

Pakeitimas 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu dvejų metų darbo stažo neturinčiam paslaugos teikėjui būtų 
suteikiama galimybė teikti paslaugas to pačios tautybės paslaugos gavėjui. Tačiau tai leidžia 
daryti prielaidą, kad užsienio šalių paslaugų teikėjai galės samdyti darbuotojus iš paslaugos 
teikėjo kilmės valstybės narės laikydamiesi mažiau griežtų reikalavimų, nei tie, kurie būtų 
taikomi darbuotojams priimančiojoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 98
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
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„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Or. de

Pakeitimas 99
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Or. fr

Pagrindimas

Notarus skiria nacionalinės valdžios institucijos siekdamos, kad būtų užtikrintas tarp privačių 
asmenų sudarytų priemonių teisėtumas ir teisinis tikrumas. Jie sudaro dalį atitinkamos 
valstybės narės prevencinės teisinės sistemos. Remiantis teisės aktais jie turi veikti 
nepriklausomai ir nešališkai. Atsižvelgiant į tai, kad notarai atlieka specifinio pobūdžio 
papildomą teisinės sistemos vaidmenį, nėra tinkama suteikti paslaugų teikimo laisvės ir 
pripažinti profesinės kvalifikacijos šios profesijos asmenims. 

Pakeitimas 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl direktyvos1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Or. fr

Pakeitimas 101
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Or. hu

Pakeitimas 102
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
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„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Or. fr

Pakeitimas 103
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 4 dalimi:
„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atvykusių notarų atveju draudimas teikti tam tikras paslaugas, būtent sudaryti autentiškus 
dokumentus ar užsiimti kitokia autentiškumo patvirtinimo veikla, jei tam turi būti naudojamas 
priimančiosios valstybės narės antspaudas, padalytų notarus į dvi grupes, kurių kompetencija 
skiriasi. Tai galėtų sukelti vartotojų teisių apsaugos iškraipymus, be to, būtų privaloma 
tinkamai informuoti vartotojus.

Pakeitimas 104
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmuo, pateikdamas prašymą dėl saugos 
ir sveikatos sektorių profesijų, pateikia 
įrodymą, kad jam nebuvo nei trumpalaikiu, 
nei ilgalaikiu laikotarpiu uždrausta užsiimti 
atitinkama profesija ir kad jis nebuvo 
teistas.

e) asmuo, pateikdamas prašymą dėl visų
profesijų, kurias nurodo valstybė narė,
pateikia įrodymą, kad jam nebuvo nei 
trumpalaikiu, nei ilgalaikiu laikotarpiu 
uždrausta užsiimti atitinkama profesija ir 
kad jis nebuvo teistas.

Or. it

Pakeitimas 105
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmuo, pateikdamas prašymą dėl saugos 
ir sveikatos sektorių profesijų, pateikia 
įrodymą, kad jam nebuvo nei trumpalaikiu, 
nei ilgalaikiu laikotarpiu uždrausta užsiimti 
atitinkama profesija ir kad jis nebuvo 
teistas.

e) asmuo, pateikdamas prašymą dėl saugos, 
švietimo ir sveikatos sektorių profesijų, 
pateikia įrodymą, kad jam nebuvo nei 
trumpalaikiu, nei ilgalaikiu laikotarpiu 
uždrausta užsiimti atitinkama profesija ir 
kad jis nebuvo teistas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad reikalavimas pateikti įrodymą, jog asmeniui nebuvo nei trumpalaikiu, nei 
ilgalaikiu laikotarpiu uždrausta užsiimti atitinkama profesija ir kad jis nebuvo teistas, taip pat 
būtų taikomas ir švietimo profesijoms, siekiant tinkamai apsaugoti vaikus ir jaunuolius.

Pakeitimas 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 2 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei pateikiamas įrodymas dėl 
21 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių 
kvalifikacijų ir pažymėjimai apie įgytas 
teises, nurodytas 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 
37, 39 ir 43 straipsniuose, pateikiamas 
įrodymas apie priimančiosios valstybės 
narės kalbos mokėjimą.

f) jei pateikiamas įrodymas dėl 
21 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių 
kvalifikacijų ir pažymėjimai apie įgytas 
teises, nurodytas 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 
37, 39 ir 43 straipsniuose, pateikiamas 
įrodymas apie pakankamą priimančiosios 
valstybės narės kalbos mokėjimą.

Or. fr

Pakeitimas 107
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 2 dalies f a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) pridedamas toks fa punktas:
„fa) visiems specialistams, –
priimančiosios valstybės narės kalbos 
žinių įrodymas.“;

Or. it

Pakeitimas 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai
reglamentuojama profesija turi poveikį 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal III 

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, dėl 
svarbių bendro intereso priežasčių 
reglamentuojamos profesijos atveju, kai ji
nėra automatiškai pripažįstama pagal III 
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antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo 
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai dėl 
paslaugos teikėjo profesinės kvalifikacijos 
trūkumo ir kai toks patikrinimas neviršija 
to, kas šiuo tikslu yra būtina.

antraštinės dalies III skyrių, priimančiosios 
valstybės narės kompetentinga institucija 
gali patikrinti paslaugos teikėjo profesinę 
kvalifikaciją iki pirmojo paslaugų teikimo.
Toks išankstinis patikrinimas įmanomas tik 
tuomet, kai jo tikslas yra išvengti galimos 
didelės žalos paslaugos gavėjo, paslaugos 
teikėjo ar apskritai visuomenės sveikatai 
ar saugai dėl paslaugos teikėjo profesinės 
kvalifikacijos trūkumo ir kai toks 
patikrinimas neviršija to, kas šiuo tikslu yra 
būtina.

Or. en

Pagrindimas

Išimties taikymas III antraštinės dalies II skyriuje nurodytoms profesijos galėtų turėti 
neigiamų pasekmių visuomenės sveikatai ir saugumui, kadangi išimtis reikštų, jog 
savarankiškai dirbantys asmenys arba vadovai gali teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje 
neatlikus išankstinio kvalifikacijos patikrinimo. Kadangi daug savarankiškai dirbančių 
asmenų užsiima veikla kai kurių valstybių narių statybų sektoriuje, išankstinio kvalifikacijos 
patikrinimo išimties taikymas savarankiškai dirbantiems asmenims galėtų turėti rimtų 
pasekmių dirbančiųjų šiame sektoriuje sveikatai ir saugumui.

Pakeitimas 109
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikį 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal III 
antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo 
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikį 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal III 
antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas turi būti įmanomas tik 
tuomet, kai jo tikslas yra išvengti galimos 
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paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai dėl 
paslaugos teikėjo profesinės kvalifikacijos 
trūkumo ir kai toks patikrinimas neviršija 
to, kas šiuo tikslu yra būtina.

žalos paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai 
dėl paslaugos teikėjo profesinės 
kvalifikacijos trūkumo ir kai jis neviršija 
to, kas šiuo tikslu yra būtina.

Or. en

Pakeitimas 110
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikį 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal III 
antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai dėl 
paslaugos teikėjo profesinės kvalifikacijos 
trūkumo ir kai toks patikrinimas neviršija 
to, kas šiuo tikslu yra būtina.

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikį 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal III 
antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Tokio 
išankstinio patikrinimo tikslas – išvengti 
galimos didelės žalos paslaugos gavėjo 
sveikatai ar saugai dėl paslaugos teikėjo 
profesinės kvalifikacijos trūkumo, o 
atitinkamas patikrinimas neviršija to, kas 
šiuo tikslu yra būtina.

Or. fr

Pakeitimas 111
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto patikrintos, 
siekiant išvengti didelės žalos paslaugų 
gavėjo saugai arba sveikatai, kaip 
nurodyta tos valstybės narės įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose. Valstybės narės 
nurodo Komisijai priežastis, dėl kurių 
kiekviena tų profesijų turėtų būti įtraukta į 
sąrašą.

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto patikrintos, 
siekiant išvengti didelės žalos viešajam 
interesui, kaip nurodyta tos valstybės narės 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
Valstybės narės nurodo Komisijai 
priežastis, dėl kurių kiekviena tų profesijų 
turėtų būti įtraukta į sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 konstatuojamosios dalies 22 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 112
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto patikrintos, 
siekiant išvengti didelės žalos paslaugų 
gavėjo saugai arba sveikatai, kaip nurodyta 
tos valstybės narės įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose. Valstybės narės nurodo 
Komisijai priežastis, dėl kurių kiekviena tų 
profesijų turėtų būti įtraukta į sąrašą.

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto patikrintos, 
siekiant išvengti žalos paslaugų gavėjo 
saugai arba sveikatai, kaip nurodyta tos 
valstybės narės įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose. Valstybės narės nurodo 
Komisijai priežastis, dėl kurių kiekviena tų 
profesijų turėtų būti įtraukta į sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 113
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
2011/0435(COD)
7 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija informuoja 
paslaugos teikėją apie savo sprendimą 
netikrinti jo kvalifikacijos arba apie tokio 
patikrinimo rezultatus ne vėliau kaip per 
vieną mėnesį nuo deklaracijos ir kartu 
pateikiamų dokumentų gavimo. Jei iškyla 
sunkumų tai padaryti laiku, kompetentinga 
valdžios institucija apie tai praneša 
paslaugos teikėjui per pirmąjį tokios 
priežasties atsiradimo mėnesį. Sunkumai 
turi būti pašalinami per vieną mėnesį nuo 
tada, kai apie juos buvo pranešta, o 
sprendimas turi būti priimtas per antrą 
mėnesį po to, kai sunkumai buvo pašalinti.

Kompetentinga institucija informuoja 
paslaugos teikėją apie savo sprendimą 
netikrinti jo kvalifikacijos arba apie tokio 
patikrinimo rezultatus ne vėliau kaip per 
vieną mėnesį nuo deklaracijos ir kartu 
pateikiamų dokumentų gavimo. Jei iškyla 
sunkumų tai padaryti laiku, kompetentinga 
valdžios institucija apie tai praneša 
paslaugos teikėjui per pirmąjį tokios 
priežasties atsiradimo mėnesį. Sunkumai 
turi būti pašalinami kiek įmanoma 
greičiau, kai tik apie juos buvo pranešta, o 
sprendimas turi būti priimtas per antrą 
mėnesį po to, kai sunkumai buvo pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 114
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo rengimo, kuris gali būti
žalingas visuomenės sveikatai ar saugai, 
priimančioji valstybė narė suteikia 
paslaugos teikėjui galimybę, visų pirma 
tinkamumo testu, įrodyti, kad jis įgijo 
trūkstamų žinių ar kompetencijos. Bet 
kuriuo atveju turi būti įmanoma teikti 
paslaugą per vieną mėnesį po sprendimo, 
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įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

priimto pagal trečios pastraipos nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Neformalus mokymasis (patirtinis mokymasis) negali pakeisti formalaus mokymosi ir tolesnio 
lavinimosi (pvz., lankant kombinuotus kursus).

Pakeitimas 115
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala viešajam 
interesui, ir kad to skirtumo negali atsverti 
paslaugos teikėjo profesinė patirtis arba 
visą gyvenimą trunkantis mokymasis, 
priimančioji valstybė narė suteikia 
paslaugos teikėjui galimybę, visų pirma 
tinkamumo testu, įrodyti, kad jis įgijo 
trūkstamų žinių ar kompetencijų. Bet 
kuriuo atveju turi būti įmanoma teikti 
paslaugą per vieną mėnesį po sprendimo, 
priimto pagal trečios pastraipos nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 konstatuojamosios dalies 22 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 116
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
2011/0435(COD)
7 straipsnio 4 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nereaguoja 
per trečioje ir ketvirtoje pastraipoje 
nustatytus terminus, paslauga gali būti 
teikiama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 117
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nereaguoja 
per trečioje ir ketvirtoje pastraipoje 
nustatytus terminus, paslauga gali būti 
teikiama.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 118
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2005/36/EB
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iškilus abejonių, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
gali prašyti įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų suteikti bet kokią 
informaciją, susijusią su paslaugos teikėjo 
įsisteigimo teisėtumu ir jo geru elgesiu, 
taip pat informaciją apie tai, kad jam 
nebuvo taikytos jokios profesinio pobūdžio 
drausminės ar baudžiamosios sankcijos.
Tikrindamos kvalifikacijas, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos valdžios 
institucijos gali prašyti įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
pateikti informaciją apie paslaugos teikėjo 
baigtus rengimo kursus tiek, kiek tai 
reikalinga siekiant įvertinti didelius 
skirtumus, galinčius padaryti žalos
visuomenės sveikatai ir saugai. Įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
tokią informaciją pateikia pagal 56 
straipsnio nuostatas.

1. Iškilus abejonių, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
gali prašyti įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų suteikti bet kokią 
informaciją, susijusią su paslaugos teikėjo 
įsisteigimo teisėtumu ir jo geru elgesiu, 
taip pat informaciją apie tai, kad jam 
nebuvo taikytos jokios profesinio pobūdžio 
drausminės ar baudžiamosios sankcijos.
Tikrindamos kvalifikacijas, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos valdžios 
institucijos gali prašyti įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
pateikti informaciją apie paslaugos teikėjo 
baigtus rengimo kursus tiek, kiek tai 
reikalinga siekiant įvertinti didelius 
skirtumus, galinčius padaryti žalos
viešajam interesui. Įsisteigimo valstybės 
narės kompetentingos institucijos tokią 
informaciją pateikia pagal 56 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 konstatuojamosios dalies 5 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 119
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Direktyva 2005/36/EB
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet koks valstybės narės kompetentingos 
institucijos išduotas formalios 
kvalifikacijos įrodymas ar jų rinkinys, 
patvirtinantis sėkmingai Sąjungoje 
studijuojant dieniniu ar neakivaizdiniu 

Bet koks valstybės narės kompetentingos 
institucijos išduotas formalios 
kvalifikacijos įrodymas ar jų rinkinys, 
patvirtinantis sėkmingai Sąjungoje 
studijuojant dieniniu ar neakivaizdiniu 
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būdu pagal oficialias ar kitokias programas 
užbaigtą rengimą, kurį ta valstybė 
pripažįsta kaip lygiavertį ir suteikiantį 
turėtojui tas pačias teises dirbti pagal 
profesiją arba rengiantį dirbti pagal tą 
profesiją, laikomas formalios 
kvalifikacijos, kurios tipą reglamentuoja 11 
straipsnis, įskaitant atitinkamą lygį, 
įrodymu.

būdu pagal oficialias programas užbaigtą 
rengimą, kurį ta valstybė pripažįsta kaip 
lygiavertį ir suteikiantį turėtojui tas pačias 
teises dirbti pagal profesiją arba rengiantį 
dirbti pagal tą profesiją, laikomas 
formalios kvalifikacijos, kurios tipą 
reglamentuoja 11 straipsnis, įskaitant 
atitinkamą lygį, įrodymu.

Or. de

Pagrindimas

Neformalus mokymasis (patirtinis mokymasis) negali būti prilyginamas formaliam 
mokymuisi, kurio metu vertinamas profesinis pasirengimas. Formalaus mokymosi statusas 
būtų pažeistas, o teikiamų paslaugų kokybei tai padarytų didžiulį neigiamą poveikį.

Pakeitimas 120
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) įterpiamas šis 13a straipsnis:
„13a straipsnis
Jei valstybės narės reikalauja, kad jų 
specialistai įsipareigotų profesine prasme 
nuolat tobulėti ir kad tai atsispindėtų jų 
darbe, šios valstybės narės taip pat turi 
teisę reikalauti, kad ši prievolė būtų 
taikoma kitų valstybių narių 
specialistams, pageidaujantiems užsiimti 
profesine veikla jų teritorijoje.“

Or. en

Pakeitimas 121
Thomas Mann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Direktyva 2005/36/EB
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 
dalies, priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija gali 
neleisti užsiimti turima profesija 
kompetencijos pažymėjimą turintiems 
asmenims, jei nacionalinė kvalifikacija, 
reikalaujama siekiant užsiimti konkrečia 
profesija jos teritorijoje, yra nurodyta 
11 straipsnio d arba e punktuose.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

13 straipsio 4 dalis užkirstų kelią aukštos kvalifikacijos specialistams užsiimti tarptautine 
veikla. Jie priskiriami kategorijai, kuri aptariama 11c straipsnyje.

Pakeitimas 122
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 13 straipsnio nuostatos neužkerta kelio 
priimančiajai valstybei narei reikalauti, kad 
pareiškėjas įvykdytų ne ilgesnio kaip trejų 
metų adaptacijos laikotarpio reikalavimus 
arba atliktų tinkamumo testą, jei jo 
pasirengimas apima iš esmės skirtingus su 
profesine veikla susijusius dalykus, nei 
priimančiosios valstybės narės rengimo 
programa.

1. 13 straipsnio nuostatos neužkerta kelio 
priimančiajai valstybei narei reikalauti, kad 
pareiškėjas įvykdytų ne ilgesnio kaip trejų 
metų adaptacijos laikotarpio reikalavimus 
arba atliktų tinkamumo testą, jei jo 
pasirengimas apima iš esmės skirtingus su 
profesine veikla susijusius dalykus, nei 
priimančiosios valstybės narės rengimo 
programa, jei profesijos, kurios rengimo 
įrodymas pateikiamas, rengimo 
laikotarpis yra bent vienais metais 
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trumpesnis už minimalų rengimo 
laikotarpį priimančiojoje valstybėje narėje 
ir (arba) jei priimančiojoje valstybėje 
narėje reglamentuojama profesija apima 
vieno ar kelių tipų profesinę veiklą, kuri 
neįtraukta į paraišką teikiančio asmens 
profesinę veiklą jo kilmės valstybėje 
narėje, taip pat jei šis skirtumas susidaro 
dėl specialaus rengimo, kuris privalomas 
priimančiojoje valstybėje narėje ir kuris 
apima iš esmės skirtingus dalykus nei tie, 
kuriems skirtas kompetenciją 
patvirtinantis dokumentas ar formalios 
kvalifikacijos įrodymas.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl 14 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodyti kriterijai neturėtų būti taikomi 
ateityje. Jie pasirodė esą labai veiksmingos priemonės, kuriomis naudojasi valstybių narių 
kompetentingos institucijos. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad a ir c punktuose nurodyti 
kriterijai išliktų.

Pakeitimas 123
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 dalyje po pirmosios pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„Priimančioji valstybė narė, nustatydama 
kompensacinę priemonę notaro profesijai, 
gali atsižvelgti į specifinę pagal šią 
profesiją jos teritorijoje vykdomą veiklą, 
visų pirma dėl taikytinos teisės.“

Or. de
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Pakeitimas 124
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB 
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 dalyje po pirmosios pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„Priimančioji valstybė narė, nustatydama 
kompensacinę priemonę notaro profesijai, 
gali atsižvelgti į specifinę pagal šią 
profesiją jos teritorijoje vykdomą veiklą, 
visų pirma dėl taikytinos teisės.“

Or. hu

Pakeitimas 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB 
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 dalyje po pirmosios pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„Priimančioji valstybė narė, nustatydama 
kompensacinę priemonę notaro profesijai, 
gali atsižvelgti į specifinę pagal šią 
profesiją jos teritorijoje vykdomą veiklą, 
visų pirma dėl taikytinos teisės.“

Or. fr

Pakeitimas 126
Elisabeth Morin-Chartier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB 
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 dalyje po pirmosios pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„Priimančioji valstybė narė, nustatydama 
kompensacinę priemonę notaro profesijai, 
gali atsižvelgti į specifinę pagal šią 
profesiją jos teritorijoje vykdomą veiklą, 
visų pirma dėl taikytinos teisės.“

Or. fr

Pagrindimas

Notarus skiria nacionalinės valdžios institucijos siekdamos, kad būtų užtikrintas tarp privačių 
asmenų sudarytų priemonių teisėtumas ir teisinis tikrumas. Jie sudaro dalį atitinkamos 
valstybės narės prevencinės teisinės sistemos. Remiantis teisės aktais jie turi veikti 
nepriklausomai ir nešališkai. Atsižvelgiant į tai, kad notarai atlieka specifinio pobūdžio 
papildomą teisinės sistemos vaidmenį, nėra tinkama suteikti paslaugų teikimo laisvės ir 
pripažinti profesinės kvalifikacijos šios profesijos asmenims. 

Pakeitimas 127
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB 
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 dalyje po pirmosios pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

Priimančioji valstybė narė, nustatydama 
kompensacinę priemonę notaro profesijai, 
gali atsižvelgti į specifinę pagal šią 
profesiją jos teritorijoje vykdomą veiklą, 
visų pirma dėl taikytinos teisės.

Or. fr
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Pakeitimas 128
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 dalyje po pirmosios pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„Priimančioji valstybė narė, nustatydama 
kompensacinę priemonę notaro profesijai, 
gali atsižvelgti į specifinę pagal šią 
profesiją jos teritorijoje vykdomą veiklą, 
visų pirma dėl taikytinos teisės.“

Or. en

Pagrindimas

Notarai rengiami remiantis nacionaliniais teisės aktais, jų kompetencija skirtingose 
valstybėse narėse skiriasi, ir kadangi teisinės sistemos, kuriomis remdamiesi jie vykdo savo 
veiklą, taip pat skiriasi, neįmanoma jų įtraukti į profesinių kvalifikacijų direktyvos taikymo 
sritį nepažeidžiant vartotojų teisių. Dabartinio EK pasiūlymo nuostatos nepakankamos ir 
neatspindi įvairovės reikalavimų, kurie būtini užsiimant notaro profesija.

Pakeitimas 129
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Direktyva 2005/36/EB
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 58a dėl IV priedo veiklos rūšių 
sąrašų keitimo, kurioms taikomas 
profesinės patirties pripažinimas pagal 16 
straipsnį siekiant atnaujinti arba išaiškinti 
nomenklatūrą, jei dėl to nesusiaurėja 

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 58a straipsnį dėl IV priedo 
veiklos rūšių sąrašų papildymo, kurioms 
taikomas profesinės patirties pripažinimas 
pagal 16 straipsnį siekiant atnaujinti arba 
išaiškinti nomenklatūrą, jei dėl to 
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veiklos rūšių, susijusių su atskiromis 
kategorijomis, sritis.

nesusiaurėja veiklos rūšių, susijusių su 
atskiromis kategorijomis, sritis. Profesinė 
veikla, kuri jau buvo įtrauka į minėtąjį 
sąrašą, neturi būti perkeliama į kitą.

Or. de

Pakeitimas 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 punktas
Direktyva 2005/36/EB
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Taikant pirmos dalies b punktą, nuo 
[įrašyti datą – dieną, einančią po 
3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos] ir vėliau – kas penkerius 
metus – kompetentingos valstybių narių 
valdžios institucijos pateikia Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms viešai 
skelbiamas ataskaitas apie gydytojams, 
gydytojams specialistams, bendrosios 
praktikos slaugytojams, gydytojams 
odontologams, specializuotiems 
gydytojams odontologams, veterinarijos 
gydytojams, akušeriams ir vaistininkams 
taikomas tęstinio lavinimo ir rengimo 
procedūras.

Taikant pirmos dalies b punktą, nuo [įrašyti 
datą – dieną, einančią po 3 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos] 
ir vėliau – kas penkerius metus –
kompetentingos valstybių narių valdžios 
institucijos pateikia Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms viešai skelbiamas 
ataskaitas apie gydytojams, gydytojams 
specialistams, bendrosios praktikos 
slaugytojams, gydytojams odontologams, 
specializuotiems gydytojams 
odontologams, veterinarijos gydytojams, 
akušeriams ir vaistininkams taikomas 
tęstinio lavinimo ir rengimo procedūras.
Valstybėse narėse turi veikti sistemos, 
užtikrinančios, kad sveikatos specialistai 
tęstinio kvalifikacijos kėlimo metu galėtų 
reguliariai atnaujinti įgūdžius. 
Darbdaviai privalo užtikrinti, kad veiktų 
sistema, kurią taikant darbuotojams būtų 
teikiama reikalinga praktinė, finansinė ir 
kitokia parama, kad jie galėtų 
visokeriopai dalyvauti ir vykdyti tęstinio 
kvalifikacijos kėlimo reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 131
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 punktas
Direktyva 2005/36/EB
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos dalies b punktą, nuo
[įrašyti datą – dieną, einančią po 
3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos] ir vėliau – kas penkerius 
metus – kompetentingos valstybių narių 
valdžios institucijos pateikia Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms viešai 
skelbiamas ataskaitas apie gydytojams, 
gydytojams specialistams, bendrosios 
praktikos slaugytojams, gydytojams 
odontologams, specializuotiems 
gydytojams odontologams, veterinarijos 
gydytojams, akušeriams ir vaistininkams 
taikomas tęstinio lavinimo ir rengimo 
procedūras.

Taikant pirmos dalies b punktą, nuo * ir 
vėliau – kas penkerius metus –
kompetentingos valstybių narių valdžios 
institucijos pateikia Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms viešai skelbiamas 
ataskaitas apie gydytojams, gydytojams 
specialistams, bendrosios praktikos 
slaugytojams, gydytojams odontologams, 
specializuotiems gydytojams 
odontologams, veterinarijos gydytojams, 
akušeriams ir vaistininkams taikomas 
tęstinio lavinimo ir rengimo procedūras.

Valstybės narės skatinamos plėtoti tęstinio 
kvalifikacijos kėlimo sistemas siekiant 
užtikrinti, kad visi sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų reikalingus įgūdžius.
____________
* OL: prašom įrašyti datą – diena, einanti 
po šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

Or. it

Pakeitimas 132
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 punktas
Direktyva 2005/36/EB
22 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos dalies b punktą, nuo [įrašyti 
datą – dieną, einančią po 3 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos] 
ir vėliau – kas penkerius metus –
kompetentingos valstybių narių valdžios 
institucijos pateikia Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms viešai skelbiamas 
ataskaitas apie gydytojams, gydytojams 
specialistams, bendrosios praktikos 
slaugytojams, gydytojams odontologams, 
specializuotiems gydytojams 
odontologams, veterinarijos gydytojams, 
akušeriams ir vaistininkams taikomas 
tęstinio lavinimo ir rengimo procedūras.

Taikant pirmos dalies b punktą, nuo [įrašyti 
datą – dieną, einančią po 3 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos] 
ir vėliau – kas penkerius metus –
kompetentingos valstybių narių valdžios 
institucijos pateikia Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms viešai skelbiamas 
ataskaitas apie gydytojams, gydytojams 
specialistams, bendrosios praktikos
slaugytojams, gydytojams odontologams, 
specializuotiems gydytojams 
odontologams, veterinarijos gydytojams, 
akušeriams ir vaistininkams taikomas 
tęstinio lavinimo ir rengimo procedūras.

Valstybėse narėse turi veikti sistema, 
užtikrinanti, kad sveikatos specialistai 
tęstinio kvalifikacijos kėlimo metu 
reguliariai atnaujina įgūdžius.

Or. en

Pakeitimas 133
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 22 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į bendrosios praktikos slaugytojų 
rengimą priimama tik baigus bendrąjį 12
metų lavinimą, patvirtintą diplomu, 
pažymėjimu ar kitu valstybės narės 
kompetentingų institucijų ar įstaigų 
išduodamu įrodymu arba pažymėjimu, 
patvirtinančiu sėkmingą lygiaverčio lygio 
egzaminų, skirtų įstoti į mokyklą, kurioje 
mokoma slaugos, išlaikymą.

1. Į bendrosios praktikos slaugytojų 
rengimą priimama tik baigus bendrąjį bent 
10 metų lavinimą, patvirtintą diplomu, 
pažymėjimu ar kitu valstybės narės 
kompetentingų institucijų ar įstaigų 
išduodamu įrodymu arba pažymėjimu, 
patvirtinančiu sėkmingą lygiaverčio lygio 
egzaminų, skirtų įstoti į mokyklą, kurioje 
mokoma slaugos, išlaikymą.

Or. en
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Pakeitimas 134
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 22 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į bendrosios praktikos slaugytojų 
rengimą priimama tik baigus bendrąjį 12 
metų lavinimą, patvirtintą diplomu, 
pažymėjimu ar kitu valstybės narės 
kompetentingų institucijų ar įstaigų 
išduodamu įrodymu arba pažymėjimu, 
patvirtinančiu sėkmingą lygiaverčio lygio 
egzaminų, skirtų įstoti į mokyklą, kurioje 
mokoma slaugos, išlaikymą.“

1. Į bendrosios praktikos slaugytojų 
rengimą priimama tik turint kvalifikaciją, 
kurią pripažįsta valstybė narė ir kuri 
atitinka bent Europos kvalifikacijų 
sandaros 4 lygio reikalavimus, arba
pažymėjimą, patvirtinantį sėkmingą 
lygiaverčio lygio egzaminų, skirtų įstoti į 
mokyklą, kurioje mokoma slaugos, 
išlaikymą.“

Or. nl

Pakeitimas 135
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 22 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į bendrosios praktikos slaugytojų 
rengimą priimama tik baigus bendrąjį 12
metų lavinimą, patvirtintą diplomu, 
pažymėjimu ar kitu valstybės narės 
kompetentingų institucijų ar įstaigų 
išduodamu įrodymu arba pažymėjimu, 
patvirtinančiu sėkmingą lygiaverčio lygio 
egzaminų, skirtų įstoti į mokyklą, kurioje 
mokoma slaugos, išlaikymą.

1. Į bendrosios praktikos slaugytojų 
rengimą priimama tik baigus bendrąjį bent 
10 metų lavinimą, patvirtintą diplomu, 
pažymėjimu ar kitu valstybės narės 
kompetentingų institucijų ar įstaigų 
išduodamu įrodymu arba pažymėjimu, 
patvirtinančiu sėkmingą lygiaverčio lygio 
egzaminų, skirtų įstoti į mokyklą, kurioje 
mokoma slaugos, išlaikymą. Tai 
nepažeidžia valstybių narių teisės 
nustatyti ilgesnį bendrojo lavinimo 
laikotarpį, kaip būtiną įstojimo mokytis 
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sąlygą. 

Or. de

Pakeitimas 136
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 22 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į bendrosios praktikos slaugytojų 
rengimą priimama tik baigus bendrąjį 12
metų lavinimą, patvirtintą diplomu, 
pažymėjimu ar kitu valstybės narės 
kompetentingų institucijų ar įstaigų 
išduodamu įrodymu arba pažymėjimu, 
patvirtinančiu sėkmingą lygiaverčio lygio 
egzaminų, skirtų įstoti į mokyklą, kurioje 
mokoma slaugos, išlaikymą.

1. Į bendrosios praktikos slaugytojų 
rengimą priimama tik baigus bendrąjį bent 
10 metų lavinimą, patvirtintą diplomu, 
pažymėjimu ar kitu valstybės narės 
kompetentingų institucijų ar įstaigų 
išduodamu įrodymu arba pažymėjimu, 
patvirtinančiu sėkmingą lygiaverčio lygio 
egzaminų, skirtų įstoti į mokyklą, kurioje 
mokoma slaugos, išlaikymą.

Or. de

Pakeitimas 137
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 22 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 58a straipsnį dėl V priedo 5.2.1 
punkte pateikto sąrašo pakeitimo siekiant 
atsižvelgti į švietimo, mokslo ir technikos 
pažangą.

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 58a straipsnį dėl V priedo 5.2.1 
punkte pateikto sąrašo pakeitimo siekiant 
atsižvelgti į švietimo, mokslo ir technikos 
pažangą ir į slaugytojo profesijos 
vystymąsi ir raidą.“

Or. en
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Pakeitimas 138
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 22 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios praktikos slaugytojų rengimą 
turi sudaryti ne trumpesnės kaip trejų metų 
trukmės studijos, kurių trukmė – bent 
4 600 valandų teorinio ir klinikinio 
rengimo, kuomet teorinio rengimo trukmė 
sudaro ne mažiau kaip trečdalį, o klinikinio 
rengimo – ne mažiau kaip pusę minimalios 
rengimo trukmės. Valstybės narės gali 
taikyti dalines išimtis asmenims, kurie dalį
reikalaujamo rengimo užbaigė bent 
lygiaverčio lygio kursuose.

Bendrosios praktikos slaugytojų rengimą 
turi sudaryti ne trumpesnės kaip trejų metų 
trukmės studijos, kurios taip pat gali būti 
išreikštos lygiaverčiais ECTS kreditais,
kurių trukmė – bent 4 600 valandų teorinio 
ir klinikinio rengimo, kuomet teorinio 
rengimo trukmė sudaro ne mažiau kaip 
trečdalį, o klinikinio rengimo – ne mažiau 
kaip pusę minimalios rengimo trukmės.
Valstybės narės gali taikyti dalines išimtis 
asmenims, kurie dalį reikalaujamo rengimo
užbaigė bent lygiaverčio lygio kursuose.

Or. en

Pakeitimas 139
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 23 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis išbraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Visi slaugytojai Lenkijoje, nesvarbu, ar jie įgijo išsilavinmą pagal dabartinę, ar pagal 
anksčiau galiojusią sistemą, turi tokią pačią kompetenciją. Remiantis Lenkijos teisės 
nuostatomis, slaugytojai privalo nuolat atnaujinti žinias ir profesinius įgūdžius. Todėl 
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Lenkijos slaugytojų kvalifikacija, įgyta prieš Lenkijai įstojant į ES, turėtų būti pripažįstama 
remiantis įgytų teisių principu, kaip nurodyta šios direktyvos 23 straipsnyje. Vadinasi, 
33 straipsnio 2 dalis turi būti išbraukta.

Pakeitimas 140
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 24 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinį odontologinį rengimą turi 
sudaryti iš viso ne trumpesnės kaip 
penkerių metų trukmės teorinės ir 
praktinės dieninio mokymo studijos, 
kurios taip pat gali būti išreikštos
lygiaverčiais ECTS kreditais, apimančios 
bent V priedo 5.3.1 punkte nurodytą 
programą, universitete arba aukštojo 
mokslo institucijoje, kurioje suteikiamas 
parengimas, pripažįstamas kaip esantis 
lygiaverčio lygio, arba kurią prižiūri 
universitetas.

Pagrindinį odontologinį rengimą turi 
sudaryti iš viso ne trumpesnės kaip 
penkerių metų trukmės studijos, kurios taip 
pat gali būti išreikštos atitinkamai 
300 ECTS kreditų ir kurias turi sudaryti 
bent 5 500 valandų teorinio ir praktinio 
rengimo, apimančios bent V priedo 5.3.1 
punkte nurodytą programą, universitete 
arba aukštojo mokslo institucijoje, kurioje 
suteikiamas parengimas, pripažįstamas 
kaip lygiavertis, arba kurią prižiūri 
universitetas.

Or. en

Pakeitimas 141
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 27 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
40 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgytas ne trumpiau kaip 12 metų trukęs 
bendrasis mokyklinis išsilavinimas arba
gautas pažymėjimas, kuriuo patvirtinamas 
sėkmingas reikalingo lygio egzaminų 
išlaikymas siekiant įstoti į akušerių 

a) turint kvalifikaciją, kurią pripažįsta 
valstybė narė ir kuri atitinka bent 
Europos kvalifikacijų sandaros 4 lygio 
reikalavimus, arba pažymėjimą, kuriuo 
patvirtinamas sėkmingas reikalingo lygio 
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mokyklą pagal I būdą; egzaminų išlaikymas siekiant įstoti į 
akušerių mokyklą pagal I būdą;

Or. nl

Pakeitimas 142
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 27 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
40 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgytas ne trumpiau kaip 12 metų trukęs 
bendrasis mokyklinis išsilavinimas arba 
gautas pažymėjimas, kuriuo patvirtinamas 
sėkmingas reikalingo lygio egzaminų 
išlaikymas siekiant įstoti į akušerių 
mokyklą pagal I būdą;

a) įgytas ne trumpiau kaip 10 metų trukęs 
bendrasis mokyklinis išsilavinimas arba 
gautas pažymėjimas, kuriuo patvirtinamas 
sėkmingas reikalingo lygio egzaminų 
išlaikymas siekiant įstoti į akušerių 
mokyklą pagal I būdą;

Or. en

Pakeitimas 143
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 27 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
40 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgytas ne trumpiau kaip 12 metų trukęs 
bendrasis mokyklinis išsilavinimas arba 
gautas pažymėjimas, kuriuo patvirtinamas 
sėkmingas reikalingo lygio egzaminų 
išlaikymas siekiant įstoti į akušerių 
mokyklą pagal I būdą;

a) įgytas ne trumpiau kaip 10 metų trukęs 
bendrasis mokyklinis išsilavinimas arba 
gautas pažymėjimas, kuriuo patvirtinamas 
sėkmingas reikalingo lygio egzaminų 
išlaikymas siekiant įstoti į akušerių 
mokyklą pagal I būdą;

Or. de
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Pakeitimas 144
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Direktyva 2005/36/EB
46 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne trumpesnės kaip ketverių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje, kurios užbaigiamos sėkmingai 
išlaikant universiteto lygio egzaminus ir 
atlikus ne trumpesnę kaip dviejų metų
mokamą stažuotę;

a) ne trumpesnės kaip ketverių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje, kurios užbaigiamos sėkmingai 
išlaikant universiteto lygio egzaminus ir 
atlikus ne trumpesnę kaip dviejų metų 
stažuotę;

Or. en

Pakeitimas 145
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Direktyva 2005/36/EB
46 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne trumpesnės kaip ketverių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje, kurios užbaigiamos sėkmingai 
išlaikant universiteto lygio egzaminus ir 
atlikus ne trumpesnę kaip dviejų metų
mokamą stažuotę;

a) ne trumpesnės kaip ketverių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje, kurios užbaigiamos sėkmingai 
išlaikant universiteto lygio egzaminus ir 
atlikus ne trumpesnę kaip dviejų metų 
stažuotę;

Or. en

Pakeitimas 146
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Direktyva 2005/36/EB
46 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ne trumpesnės kaip penkerių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje, kurios užbaigiamos sėkmingai 
išlaikant universiteto lygio egzaminus ir 
atlikus ne trumpesnę kaip vienerių metų
mokamą stažuotę.

b) ne trumpesnės kaip penkerių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje, kurios užbaigiamos sėkmingai 
išlaikant universiteto lygio egzaminus ir 
atlikus ne trumpesnę kaip vienerių metų 
stažuotę.

Or. en

Pakeitimas 147
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 32 punktas
Direktyva 2005/36/EB
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokama stažuotė atliekama valstybėje 
narėje, prižiūrint asmeniui, kuris pateikia 
tinkamas garantijas dėl savo sugebėjimo 
rengti praktiškai. Stažuotė atliekama po 1 
dalyje nurodytų studijų. Mokamos 
stažuotės užbaigimas patvirtinamas
pažymėjimu, kuris išduodamas kartu su 
formalias kvalifikacijas patvirtinančiu 
dokumentu.

3. Stažuotė atliekama valstybėje narėje, 
prižiūrint asmeniui, kuris pateikia tinkamas 
garantijas dėl savo sugebėjimo rengti 
praktiškai. Stažuotė atliekama po 1 dalyje 
nurodytų studijų. Stažuotės užbaigimas
patvirtinamas pažymėjimu, kuris 
išduodamas kartu su formalias 
kvalifikacijas patvirtinančiu dokumentu.

Or. en

Pakeitimas 148
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 35 punktas
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Direktyva 2005/36/EB
49 a straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) į tokią bendrąją rengimo struktūrą 
įtrauktos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos 
yra pagrįsti Europos kvalifikacijų 
sąrangos lygmenimis, apibrėžtais Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacijos 
dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 
kvalifikacijų sąrangos kūrimo(*) II 
priede;

(d) į tokią bendrąją rengimo struktūrą 
įtrauktos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos 
yra pagrįsti šios direktyvos 11 straipsnio
lygmenimis;

11 straipsnis netaikomas profesijoms, 
kurios reguliuojamos pagal V priedo 
1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 149
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 35 punktas
Direktyva 2005/36/EB
49 a straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) į tokią bendrąją rengimo struktūrą 
įtrauktos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos 
yra pagrįsti Europos kvalifikacijų 
sąrangos lygmenimis, apibrėžtais Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacijos 
dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 
kvalifikacijų sąrangos kūrimo(*) II 
priede;

(d) į tokią bendrąją rengimo struktūrą 
įtrauktos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos 
yra pagrįsti šios direktyvos 11 straipsnio
lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 150
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 35 punktas
Direktyva 2005/36/EB
49 a straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) susijusi profesija nėra įtraukta į kitą 
bendrąją rengimo struktūrą ir nėra 
reglamentuojama pagal III antraštinės 
dalies III skyrių;

(e) susijusi profesija nėra įtraukta į kitą 
bendrąją rengimo struktūrą ir nėra 
reglamentuojama pagal III antraštinės 
dalies III skyrių arba 10 straipsnio 
b punktą;

Or. en

Pakeitimas 151
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 35 punktas
Direktyva 2005/36/EB
49 a straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) bendroji rengimo struktūra buvo 
parengta skaidriais pagrindais vykdant 
atitinkamą procedūrą, dalyvaujant 
valstybių narių, kuriose profesija nėra 
reglamentuojama, suinteresuotiesiems 
subjektams;

(f) bendroji rengimo struktūra buvo 
parengta skaidriais pagrindais vykdant 
atitinkamą procedūrą, dalyvaujant
nacionaliniams socialiniams partneriams, 
sektorių profesijas atstovaujančioms 
profesinėms asociacijoms ir valstybių 
narių, kuriose profesija yra arba nėra 
reglamentuojama, suinteresuotiesiems 
subjektams;

Or. en

Pakeitimas 152
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 35 punktas
Direktyva 2005/36/EB
49 b straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) bendrasis rengimo testas sudarytas 
skaidriais pagrindais taikant atitinkamą 
procedūrą, dalyvaujant valstybių narių, 
kuriose profesija nėra reglamentuojama, 
suinteresuotiesiems subjektams;

(c) bendrasis rengimo testas sudarytas 
skaidriais pagrindais taikant atitinkamą 
procedūrą, dalyvaujant nacionaliniams 
socialiniams partneriams, sektorių 
profesijas atstovaujančioms profesinėms 
asociacijoms ir valstybių narių, kuriose 
profesija yra arba nėra reglamentuojama, 
suinteresuotiesiems subjektams;

Or. en

Pakeitimas 153
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) 53 straipsnis papildomas šia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

„Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą tikrintų kompetentinga 
valdžios institucija po to, kai yra priimami 
4d straipsnyje, 7 straipsnio 4 dalyje ir
51 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
sprendimai; kalbos mokėjimas tikrinamas 
jei yra didelių ir konkrečių abejonių dėl 
tinkamo specialisto kalbos mokėjimo jam 
siekiant užsiimti pageidaujama profesine 
veikla.
Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės 
narės gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti 
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savarankiškai dirbančius ir nacionalinei 
sveikatos priežiūros sistemai 
nepriklausančius specialistus.
Tikrinant bet kokį kalbos mokėjimą, turi 
būti apsiribojama vienos valstybės narės 
oficialios kalbos mokėjimo tikrinimu 
(tikrinamą kalbą pasirenka susijęs 
asmuo). Kalbos mokėjimo tikrinimas turi 
būti proporcingas veiklai, kuria 
specialistas ketina užsiimti, ir toks 
tikrinimas specialistui turi būti 
nemokamas. Susijusiam asmeniui turi 
būti leidžiama tokio tikrinimo rezultatus 
užginčyti nacionaliniuose teismuose.“

Or. de

Pakeitimas 154
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą tikrintų kompetentinga 
valdžios institucija po to, kai yra priimami
4d straipsnyje, 7 straipsnio 4 dalyje ir 
51 straipsnio 3 dalyje nurodyti sprendimai; 
kalbos mokėjimas tikrinamas jei yra
didelių ir konkrečių abejonių dėl tinkamo 
specialisto kalbos mokėjimo jam siekiant 
užsiimti pageidaujama profesine veikla.

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą tikrintų kompetentinga 
valdžios institucija po to, kai yra priimami
susiję sprendimai; kalbos mokėjimas 
tikrinamas, jei yra konkrečių abejonių dėl 
tinkamo specialisto kalbos mokėjimo jam 
siekiant užsiimti pageidaujama profesine 
veikla.

Or. en

Pagrindimas

Pareiškėjų kalbos žinių tikrinimas turėtų būti taikomas visoms profesijoms siekiant užtikrinti 
paslaugų teikimo saugumą ir jų kokybę. Kadangi kalbos žinių patikrinimas yra vienas iš 
kriterijų, lemiantis, ar kvalifikacija bus pripažinta, jis turėtų būti atliekamas vykdant 
pripažinimo procedūrą, o ne jau pripažinus kvalifikaciją.



AM\907630LT.doc 85/99 PE492.774v01-00

LT

Pakeitimas 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą tikrintų kompetentinga 
valdžios institucija po to, kai yra priimami 
4d straipsnyje, 7 straipsnio 4 dalyje ir 
51 straipsnio 3 dalyje nurodyti sprendimai; 
kalbos mokėjimas tikrinamas jei yra 
didelių ir konkrečių abejonių dėl tinkamo 
specialisto kalbos mokėjimo jam siekiant 
užsiimti pageidaujama profesine veikla.

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą tikrintų kompetentinga 
valdžios institucija prieš tai, kai yra 
priimami 4d straipsnyje, 7 straipsnio 
4 dalyje ir 51 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
sprendimai; kalbos mokėjimas tikrinamas,
jei yra didelių ir konkrečių abejonių dėl 
tinkamo specialisto kalbos mokėjimo jam 
siekiant užsiimti pageidaujama profesine 
veikla.

Or. fr

Pakeitimas 156
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą tikrintų kompetentinga 
valdžios institucija po to, kai yra priimami 
4d straipsnyje, 7 straipsnio 4 dalyje ir 
51 straipsnio 3 dalyje nurodyti sprendimai; 
kalbos mokėjimas tikrinamas jei yra 
didelių ir konkrečių abejonių dėl tinkamo 
specialisto kalbos mokėjimo jam siekiant 
užsiimti pageidaujama profesine veikla.

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą nemokamai tikrintų 
kompetentinga valdžios institucija po to, 
kai yra priimami 4d straipsnyje, 
7 straipsnio 4 dalyje ir 51 straipsnio 
3 dalyje nurodyti sprendimai; kalbos 
mokėjimas tikrinamas, jei yra didelių ir 
konkrečių abejonių dėl tinkamo specialisto 
kalbos mokėjimo jam siekiant užsiimti 
pageidaujama profesine veikla.
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Or. en

Pakeitimas 157
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą tikrintų kompetentinga 
valdžios institucija po to, kai yra priimami 
4d straipsnyje, 7 straipsnio 4 dalyje ir 
51 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
sprendimai; kalbos mokėjimas tikrinamas 
jei yra didelių ir konkrečių abejonių dėl 
tinkamo specialisto kalbos mokėjimo jam 
siekiant užsiimti pageidaujama profesine 
veikla.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 158
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės narės 
gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti 

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį visuomenės sveikatai ir paciento 
saugumui, valstybės narės gali 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
suteikti teisę tikrinti visų susijusių 
specialistų kalbos mokėjimą.
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savarankiškai dirbančius ir nacionalinei 
sveikatos priežiūros sistemai 
nepriklausančius specialistus.

Or. en

Pakeitimas 159
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės narės 
gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti 
savarankiškai dirbančius ir nacionalinei 
sveikatos priežiūros sistemai 
nepriklausančius specialistus.

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį sveikatai ir saugumui, valstybės 
narės gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai ar darbdaviai to aiškiai prašo. Tai 
neatima iš darbdavio teisės tikrinti 
darbuotojo kalbos žinias kitokiu būdu, 
pvz., žaidžiant inscenizuotą žaidimą 
pokalbio metu. Jei specialistas išlaikė 
testą, nereikalaujama, kad jis dar kartą 
laikytų tą patį testą.

Or. en

Pakeitimas 160
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės 

Jei tai yra profesijos, susijusios su 
pacientų saugumu ar švietimo kokybe, 
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narės gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti 
savarankiškai dirbančius ir nacionalinei 
sveikatos priežiūros sistemai 
nepriklausančius specialistus.

valstybės narės gali kompetentingoms 
valdžios institucijoms suteikti teisę tikrinti 
visų susijusių specialistų kalbos mokėjimą, 
jei nacionalinės sveikatos priežiūros 
sistemos atstovai arba sektorių profesijas 
atstovaujantys socialiniai partneriai to 
aiškiai prašo.

Or. en

Pagrindimas

Kalbos žinių patikrinimas neturėtų būti taikomas tik su pacientų saugumu susijusioms 
profesijoms. Jei profesijos susujusios su švietimu, atitinkami kalbos įgūdžiai yra vienas iš 
pagrindinių švietimo kokybės veiksnių, ypač pradiniame lygyje, nes, koks bebūtų dalykas, 
būtina, kad mokytojai su mokiniais galėtų suprantamai bendrauti. Dėl tos pačios priežasties 
nacionaliniams socialiniams partneriams turėtų būti suteikiama teisė reikalauti, kad kalbos 
žinių patikrinimą vykdytų kompetentingos institucijos.

Pakeitimas 161
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/35/EB
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės narės 
gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti savarankiškai 
dirbančius ir nacionalinei sveikatos 
priežiūros sistemai nepriklausančius 
specialistus.

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį visuomenės sveikatai ir paciento 
saugumui, valstybės narės gali 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
suteikti teisę tikrinti visų susijusių 
specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti savarankiškai 
dirbančius ir nacionalinei sveikatos 
priežiūros sistemai nepriklausančius 
specialistus.
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Or. it

Pakeitimas 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės narės 
gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti savarankiškai 
dirbančius ir nacionalinei sveikatos 
priežiūros sistemai nepriklausančius 
specialistus.

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės narės 
gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę vykdant 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
procedūrą tikrinti visų susijusių specialistų 
kalbos mokėjimą, jei nacionalinės 
sveikatos priežiūros sistemos atstovai to 
aiškiai prašo arba jei nacionalinės 
pacientams atstovaujančios organizacijos 
prašo patikrinti savarankiškai dirbančius ir 
nacionalinei sveikatos priežiūros sistemai 
nepriklausančius specialistus.

Or. fr

Pakeitimas 163
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės narės 
gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį visuomenės sveikatai ir paciento 
saugumui, valstybės narės gali 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
suteikti teisę tikrinti kalbos žinias, kurių 
reikia konkrečiai veiklai atlikti. 
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atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti 
savarankiškai dirbančius ir nacionalinei 
sveikatos priežiūros sistemai 
nepriklausančius specialistus.

Kompetentingos institucijos vykdomas 
kalbos žinių tikrinimas neužkerta kelio 
darbdaviui papildomai tikrinti žinias, jei
tai tikslinga.

Or. en

Pakeitimas 164
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikrinant bet kokį kalbos mokėjimą, turi 
būti apsiribojama vienos valstybės narės 
oficialios kalbos mokėjimo tikrinimu 
(tikrinamą kalbą pasirenka susijęs 
asmuo). Kalbos mokėjimo tikrinimas turi 
būti proporcingas veiklai, kuria specialistas 
ketina užsiimti, ir toks tikrinimas 
specialistui turi būti nemokamas.
Susijusiam asmeniui turi būti leidžiama 
tokio tikrinimo rezultatus užginčyti 
nacionaliniuose teismuose.

Kalbos mokėjimo tikrinimas turi būti 
proporcingas veiklai, kuria specialistas 
ketina užsiimti, ir toks tikrinimas 
specialistui turi būti nemokamas.
Susijusiam asmeniui turi būti leidžiama 
tokio tikrinimo rezultatus užginčyti 
nacionaliniuose teismuose.

Or. en

Pakeitimas 165
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikrinant bet kokį kalbos mokėjimą, turi Tikrinant bet kokį kalbos mokėjimą, turi 
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būti apsiribojama vienos valstybės narės 
oficialios kalbos mokėjimo tikrinimu
(tikrinamą kalbą pasirenka susijęs asmuo). 
Kalbos mokėjimo tikrinimas turi būti 
proporcingas veiklai, kuria specialistas 
ketina užsiimti, ir toks tikrinimas 
specialistui turi būti nemokamas.
Susijusiam asmeniui turi būti leidžiama 
tokio tikrinimo rezultatus užginčyti 
nacionaliniuose teismuose.“

būti apsiribojama vienos valstybės narės 
oficialios kalbos mokėjimo tikrinimu
(tikrinamą kalbą pasirenka susijęs asmuo). 
Kalbos mokėjimo tikrinimas turi būti 
proporcingas veiklai, kuria specialistas 
ketina užsiimti, ir toks tikrinimas 
specialistui turi būti nemokamas.
Susijusiam asmeniui turi būti leidžiama 
tokio tikrinimo rezultatus užginčyti 
nacionaliniuose teismuose.

Kompetentingos institucijos atliktas 
kalbos žinių patikrinimas nepažeidžia 
darbdavio teisės prireikus papildomai 
tikrinti žinias.

Or. it

Pakeitimas 166
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 39 punktas
Direktyva 2005/36/EB
55 a straipsnio antraštinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokamos stažuotės pripažinimas Stažuotės pripažinimas

Or. en

Pakeitimas 167
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 39 punktas
Direktyva 2005/36/EB
55 a straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokamos stažuotės pripažinimas Stažuotės pripažinimas
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Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose normalu atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie sutinka 
tokią stažuotę atlikti, neturėtų nukentėti dėl to, kad stažuotė nėra oficialiai pripažįstama. 

Pakeitimas 168
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 39 punktas
Direktyva 2005/36/EB
55 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimančioji valstybė narė, siekdama 
suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija, turi pripažinti kitoje valstybėje 
narėje atliktą mokamą stažuotę, kurios 
baigimą patvirtina tos valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija.

Priimančioji valstybė narė, siekdama 
suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija, turi pripažinti kitoje valstybėje 
narėje atliktą stažuotę, kurios baigimą 
patvirtina tos valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija.

Or. en

Pakeitimas 169
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 39 punktas
Direktyva 2005/36/EB
55 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimančioji valstybė narė, siekdama 
suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija, turi pripažinti kitoje valstybėje 
narėje atliktą mokamą stažuotę, kurios 
baigimą patvirtina tos valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija.

Priimančioji valstybė narė, siekdama 
suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija, turi pripažinti kitoje valstybėje 
narėje atliktą stažuotę, kurios baigimą 
patvirtina tos valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija.

Or. de
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Pagrindimas

Kai kuriose profesijose normalu atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie sutinka 
tokią stažuotę atlikti, neturėtų nukentėti dėl to, kad stažuotė nėra oficialiai pripažįstama. 

Pakeitimas 170
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 39 punktas
Direktyva 2005/36/EB
55 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimančioji valstybė narė, siekdama 
suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija, turi pripažinti kitoje valstybėje 
narėje atliktą mokamą stažuotę, kurios 
baigimą patvirtina tos valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija.

Priimančioji valstybė narė, siekdama 
suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija, turi atitinkamai atsižvelgti į
kitoje valstybėje narėje atliktą mokamą 
stažuotę, kurios baigimą patvirtina tos 
valstybės narės kompetentinga valdžios 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 171
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša visų kitų 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir Komisijai specialisto,
kuriam nacionalinės valdžios institucijos
arba teismai uždraudė tos valstybės narės 
teritorijoje vykdyti (net jei tai būtų 
laikinai) tokią profesinę veiklą:

1. Valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša visų kitų 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir Komisijai specialisto, kuris 
laikinai ar visam laikui buveinės arba
priimančioje valstybėje narėje neteko 
teisės vykdyti tokią profesinę veiklą:
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Pakeitimas 172
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša visų kitų 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir Komisijai specialisto, 
kuriam nacionalinės valdžios institucijos 
arba teismai uždraudė tos valstybės narės 
teritorijoje vykdyti (net jei tai būtų laikinai) 
tokią profesinę veiklą:

1. Valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša visų kitų 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir Komisijai specialisto, 
kuriam laikinai ar visam laikui atimta 
teisė užsiimti profesine veikla arba kuriam 
taikomi kokie nors apribojimai ar sąlygos 
užsiimti šia veikla buveinės arba 
priimančioje valstybėje narėje, kuriam
nacionalinės valdžios institucijos arba 
teismai uždraudė tos valstybės narės 
teritorijoje vykdyti (net jei tai būtų laikinai) 
tokią profesinę veiklą:

Or. en

Pakeitimas 173
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) slaugytojai, pripažįstami pagal 
10 straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 174
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) slaugytojai, kurių veiklą 
reglamentuoja 10 straipsnis;

Or. it

Pakeitimas 175
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) slaugytojai, pripažįstami pagal 
10 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 176
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
turi būti išsiųsta ne vėliau kaip per tris 
dienas nuo sprendimo, kuriuo 
uždraudžiama susijusius specialistus

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
turi būti išsiųsta ne vėliau kaip per tris 
dienas nuo sprendimo, kuriuo visam laikui
uždraudžiama susijusiems specialistams
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vykdyti profesinę veiklą, priėmimo datos. vykdyti profesinę veiklą, įsigaliojimo
datos.

Or. en

Pakeitimas 177
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvoje 2006/123/EB neaptartais 
atvejais, kai valstybėje narėje įsisteigęs 
specialistas užsiima profesine veikla 
naudodamas profesinį vardą, kuris nėra 
nurodytas 1 dalyje, pagal šią direktyvą 
valstybė narė, gavusi faktinę informaciją 
apie atitinkamą elgesį, specifinius 
veiksmus ar aplinkybes, susijusias su tokia 
veikla, kuri galėtų sukelti didelę žalą 
asmenų sveikatai arba saugumui arba 
aplinkai kitoje valstybėje narėje, nedelsiant 
apie tai praneša kitai susijusiai valstybei 
narei ir Komisijai. Ta informacija turi būti 
išsami tik tiek, kiek griežtai reikalinga 
siekiant nustatyti susijusį specialistą, ir joje 
turi būti nuoroda į kompetentingos valdžios 
institucijos sprendimą, kuriuo 
uždraudžiama jam (jai) užsiimti profesine 
veikla. Kitos valstybės narės gali prašyti 
pateikti papildomą informaciją 8 ir 56 
straipsniuose nurodytomis sąlygomis.

2. Kai valstybėje narėje įsisteigęs 
specialistas užsiima profesine veikla 
naudodamas profesinį vardą, kuris nėra 
nurodytas 1 dalyje, pagal šią direktyvą 
valstybė narė, gavusi faktinę informaciją 
apie atitinkamą elgesį, specifinius 
veiksmus ar aplinkybes, susijusias su tokia 
veikla, kuri galėtų sukelti žalą asmenų 
sveikatai arba saugumui, viešajam 
interesui arba aplinkai kitoje valstybėje 
narėje, nedelsiant apie tai praneša kitai 
susijusiai valstybei narei ir Komisijai. Ta 
informacija turi būti išsami tik tiek, kiek 
griežtai reikalinga siekiant nustatyti 
susijusį specialistą, ir joje turi būti nuoroda 
į kompetentingos valdžios institucijos 
sprendimą, kuriuo uždraudžiama jam (jai) 
užsiimti profesine veikla. Kitos valstybės 
narės gali prašyti pateikti papildomą 
informaciją 8 ir 56 straipsniuose 
nurodytomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo mechanizmas neturėtų būti taikomas tik atvejams, kurie nepatenka į Direktyvos 
2006/123/EB taikymo sitį. Jį reikėtų išplėsti ir taikyti visiems specialistams, užsiimantiems 
veikla, kuri gali būti žalinga ne tik asmenų sveikatai ir saugumui ar aplinkai kitoje valstybėje 
narėje, bet ir viešajam interesui.
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Pakeitimas 178
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 44 punktas
Direktyva 2005/36/EB
57 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visos procedūros vykdomos pagal 
Direktyvos 2006/123/EB nuostatas dėl 
kontaktinių centrų. Laikotarpių, kurių turi 
laikytis valstybės narės, atlikdamos šioje 
direktyvoje nurodytas procedūras ir 
formalumus, pradžia yra piliečio paraiškos 
padavimo kontaktiniame centre data.

4. Visos procedūros vykdomos pagal 
Direktyvos 2006/123/EB nuostatas dėl 
kontaktinių centrų. Laikotarpių, kurių turi 
laikytis valstybės narės, atlikdamos šioje 
direktyvoje nurodytas procedūras ir 
formalumus, pradžia yra piliečio išsamios
paraiškos padavimo kompetentingai 
institucijai per kontaktinį centrą data.

Or. en

Pakeitimas 179
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 44 punktas 
Direktyva 2005/36/EB
57 a straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kontaktinių centrų veikimas nekeičia 
funkcijų ir įgaliojimų pasidalijimo tarp 
institucijų nacionalinėse sistemose.

Or. en

Pakeitimas 180
Thomas Händel, Paul Murphy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 46 punktas
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Direktyva 2005/36/EB
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komitetas padeda Komisijai pripažinti 
profesines kvalifikacijas. Tai komitetas, 
kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Komitetas padeda Komisijai pripažinti 
profesines kvalifikacijas ir užtikrina 
tinkamą atstovavimą ir konsultavimą ir 
Europos, ir nacionaliniu ekspertų 
lygmenimis. Tai komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Pakeitimas 181
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 46 punktas
Direktyva 2005/36/EB
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komitetas padeda Komisijai pripažinti 
profesines kvalifikacijas. Tai komitetas, 
kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Komitetas padeda Komisijai pripažinti 
profesines kvalifikacijas ir užtikrina 
tinkamą atstovavimą ir konsultavimą ir 
Europos, ir nacionaliniu ekspertų 
lygmenimis. Tai komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Pakeitimas 182
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 46 punktas
Direktyva 2005/36/EB
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komitetas padeda Komisijai pripažinti 1. Komitetas padeda Komisijai pripažinti 
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profesines kvalifikacijas. Tai komitetas, 
kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

profesines kvalifikacijas ir užtikrina, kad 
tinkamai konsultuojamasi ir Europos 
Sąjungos, ir nacionaliniu lygmenimis. Tai 
komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

Or. it


