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Pakeitimas 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ryšių palaikymo tarnybų vaidmuo Kompetentingų institucijų ir ryšių 
palaikymo tarnybų vaidmuo

Or. en

Pakeitimas 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Direktyvą 95/46/EB valstybėms 
narėms tenka galutinė atsakomybė už 
duomenų apsaugos ir susijusių asmenų 
teisių užtikrinimą ir šiuo atžvilgiu jos 
imasi atitinkamų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 410
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos taikymo tikslu valstybės 
narės, laikydamosi nacionalinės teisės aktų 
ir (arba) praktikos, paskiria vieną ar kelias 
kompetentingas institucijas, tarp jų gali 
būti ir ryšių palaikymo tarnyba (-os), 
nurodyta (-os) Direktyvos 96/71/EB 4 

Šios direktyvos taikymo tikslu valstybės 
narės, laikydamosi nacionalinės teisės aktų 
ir (arba) praktikos, paskiria vieną ar kelias 
kompetentingas institucijas, tarp jų gali 
būti ir ryšių palaikymo tarnyba (-os), 
nurodyta (-os) Direktyvos 96/71/EB 4 
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straipsnyje. straipsnyje.

Pagrindinė ryšių palaikymo tarnybos 
užduotis − teikti informaciją apie darbo 
sutarčių sąlygas ir įdarbinimo taisykles.. 
Minėtųjų taisyklių taikymo stebėseną gali 
vykdyti ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos stebėsenos institucijos.

Or. hu

Pakeitimas 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
pateikiami kompetentingų institucijų 
kontaktiniai duomenys. Komisija paskelbia 
ir reguliariai atnaujina ryšių palaikymo 
tarnybų ir kompetentingų institucijų sąrašą.

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
pateikiami kompetentingų institucijų 
kontaktiniai duomenys ir su jais gali 
susipažinti visuomenė. Komisija paskelbia 
ir reguliariai atnaujina ryšių palaikymo 
tarnybų ir kompetentingų institucijų sąrašą. 
Kitos valstybės narės ir ES institucijos 
paiso kiekvienos valstybės narės 
sprendimo (-ų) dėl pasirinktų 
kompetentingų institucijų.

Or. en

Pakeitimas 412
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 
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ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama 
nuotoliniu būdu ir elektroninėmis 
priemonėmis neįgaliesiems naudoti 
pritaikytu formatu ir pagal interneto 
standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad 
Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis.

ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama 
nuotoliniu būdu ir elektroninėmis 
priemonėmis neįgaliesiems naudoti 
pritaikytu formatu ir pagal interneto 
standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad 
Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis. Paslaugų teikėjo ar darbuotojo 
kilmės valstybė narė pasirūpina, kad ši 
informacija apie darbo sutarties sąlygas 
būtų išversta į atitinkamo paslaugų teikėjo 
ar darbuotojo kalbą;

Or. fr

Pakeitimas 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 
ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama 
nuotoliniu būdu ir elektroninėmis 
priemonėmis neįgaliesiems naudoti 
pritaikytu formatu ir pagal interneto 
standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad 
Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis.

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie darbo sutarties sąlygas, 
kurias paslaugų teikėjai turi taikyti ir 
vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
nemokamai, aiškiai, skaidriai, išsamiai ir 
būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir 
elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems 
naudoti pritaikytu formatu ir pagal 
interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, 
kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis.

Or. en
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Pakeitimas 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 
ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama 
nuotoliniu būdu ir elektroninėmis 
priemonėmis neįgaliesiems naudoti 
pritaikytu formatu ir pagal interneto 
standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad 
Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis.

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 
ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
nemokamai, aiškiai, skaidriai, išsamiai ir 
būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir 
elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems 
naudoti pritaikytu formatu ir pagal 
interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, 
kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis.

Or. en

Pakeitimas 415
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 
ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama 
nuotoliniu būdu ir elektroninėmis 
priemonėmis neįgaliesiems naudoti 

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 
ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
aiškiai, skaidriai, išsamiai ir būtų lengvai 
prieinama nuotoliniu būdu ir 
elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems 
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pritaikytu formatu ir pagal interneto 
standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad 
Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis.

naudoti pritaikytu formatu ir pagal 
interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, 
kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis.

Or. de

Pakeitimas 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija ir valstybės narės finansiškai 
remia bendras atitinkamų Europos ir 
nacionalinio lygmens socialinių partnerių 
iniciatyvas, skirtas bendroms priemonėms, 
kuriomis siekiama informuoti įmones ir 
darbuotojus apie sąlygas ir nuostatas, 
kurių turi būti laikomasi pagal Direktyvą 
96/71/EB, kurti.

Or. en

Pakeitimas 417
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti informacijos 
visapusišką prieinamumą ir teisinį 
tikrumą, komandiruojant darbuotojus 
privalomomis laikomos tik viešai 
paskelbtos darbo sutarčių sąlygos, 
nurodytos Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje.
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Šios darbo sutarčių sąlygos įtraukiamos į 
bendrą oficialią nacionalinę interneto 
svetainę.

Or. en

Pakeitimas 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad informacija būtų dar lengviau 
prieinama, valstybės narės:

2. Kad informacija būtų dar lengviau 
prieinama, valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nustatytų principų:

Or. en

Pakeitimas 419
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinėse interneto svetainėse 
aiškiai, išsamiai ir naudotojams patogiu ir 
prieinamu būdu nurodo, kokios darbo 
sutarties sąlygos ir (arba) kurios jų 
(nacionalinių ir (arba) regioninių) teisės 
aktų dalys turi būti taikomos į jų teritoriją 
komandiruotiems darbuotojams;

a) nacionalinėse interneto svetainėse, taip 
pat per paskirtas įdarbinimo agentūras ar 
kontaktinius subjektus aiškiai, išsamiai ir 
naudotojams patogiu ir prieinamu būdu 
nurodo, kokios darbo sutarties sąlygos ir 
(arba) kurios jų (nacionalinių ir (arba) 
regioninių) teisės aktų dalys turi būti 
taikomos į jų teritoriją komandiruotiems 
darbuotojams;

Or. en
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Pakeitimas 420
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinėse interneto svetainėse 
aiškiai, išsamiai ir naudotojams patogiu ir 
prieinamu būdu nurodo, kokios darbo 
sutarties sąlygos ir (arba) kurios jų 
(nacionalinių ir (arba) regioninių) teisės 
aktų dalys turi būti taikomos į jų teritoriją 
komandiruotiems darbuotojams;

a) nacionalinėse interneto svetainėse ir tam 
tikrais atvejais naudojant kitas tinkamas 
komunikacijos priemones, aiškiai, išsamiai 
ir naudotojams patogiu ir prieinamu būdu 
nurodo, kokios darbo sutarties sąlygos ir 
(arba) kurios jų (nacionalinių ir (arba) 
regioninių) teisės aktų dalys turi būti 
taikomos į jų teritoriją komandiruotiems 
darbuotojams;

Or. de

Pakeitimas 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinėse interneto svetainėse 
aiškiai, išsamiai ir naudotojams patogiu ir 
prieinamu būdu nurodo, kokios darbo 
sutarties sąlygos ir (arba) kurios jų 
(nacionalinių ir (arba) regioninių) teisės 
aktų dalys turi būti taikomos į jų teritoriją 
komandiruotiems darbuotojams;

a) nacionalinėse interneto svetainėse ir 
kitomis priemonėmis aiškiai, išsamiai ir 
naudotojams patogiu ir prieinamu būdu 
nurodo, kokios darbo sutarties sąlygos ir 
(arba) kurios jų (nacionalinių ir (arba) 
regioninių) teisės aktų dalys turi būti 
taikomos į jų teritoriją komandiruotiems 
darbuotojams;

Or. en
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Pakeitimas 422
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinėse interneto svetainėse 
aiškiai, išsamiai ir naudotojams patogiu ir 
prieinamu būdu nurodo, kokios darbo 
sutarties sąlygos ir (arba) kurios jų 
(nacionalinių ir (arba) regioninių) teisės 
aktų dalys turi būti taikomos į jų teritoriją 
komandiruotiems darbuotojams;

a) nacionalinėse interneto svetainėse ir 
kitomis priemonėmis aiškiai, išsamiai ir 
naudotojams patogiu ir prieinamu būdu 
nurodo, kokios darbo sutarties sąlygos ir 
(arba) kurios jų (nacionalinių ir (arba) 
regioninių) teisės aktų dalys turi būti 
taikomos į jų teritoriją komandiruotiems 
darbuotojams;

Or. de

Pakeitimas 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrina, kad valstybė narė pavestų 
įstaigoms teikti darbuotojus 
komandiruojančioms bendrovėms ir 
komandiruojamiems darbuotojams visą 
reikalingą informaciją, susijusią su jų 
teisėmis ir įsipareigojimais pagal 
Direktyvą 96/71/EB. Pagal nacionalines 
tradicijas toks dalinis ar visas pavedimas 
gali būti patikėtas ir socialiniams 
partneriams arba jie gali teikti pagalbą 
pavedimą gavusioms įstaigoms; 

Or. en
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Pakeitimas 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija 
apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą
(ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios 
sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties 
sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių pagal 
Direktyvą 96/71/EB, būtų kuo plačiau 
paskleista interneto svetainėse, kuriose
esant galimybei pateikiamos nuorodos į 
esamas svetaines ir įvairius kontaktinius 
subjektus, visų pirma susijusius socialinius 
partnerius;

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija 
apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą
(ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios 
sutartys taikomos) bei, esant galimybei,
nuorodos į esamas svetaines ir įvairius 
kontaktinius subjektus, visų pirma 
susijusius socialinius partnerius, būtų kuo 
plačiau paskleistos interneto svetainėse ar 
kitomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 425
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija 
apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą 
(ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios 
sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties 
sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai 
iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 
96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista 
interneto svetainėse, kuriose esant 
galimybei pateikiamos nuorodos į esamas 
svetaines ir įvairius kontaktinius subjektus, 
visų pirma susijusius socialinius partnerius;

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija 
apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą 
(ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios 
sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties 
sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai 
iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 
96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista 
interneto svetainėse, kuriose esant 
galimybei pateikiamos nuorodos į esamas 
svetaines ir įvairius kontaktinius subjektus, 
visų pirma susijusius socialinius partnerius, 
ir kitomis priemonėmis;

Or. de
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Pakeitimas 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija 
apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą 
(ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios 
sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties 
sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai 
iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 
96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista 
interneto svetainėse, kuriose esant 
galimybei pateikiamos nuorodos į esamas 
svetaines ir įvairius kontaktinius subjektus, 
visų pirma susijusius socialinius partnerius;

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija 
apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą 
(ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios 
sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties 
sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai 
iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 
96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista 
interneto svetainėse ir kitomis 
priemonėmis, kuriose esant galimybei 
pateikiamos nuorodos į esamas svetaines ir 
įvairius kontaktinius subjektus, visų pirma 
susijusius socialinius partnerius;

Or. en

Pakeitimas 427
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti informaciją jų 
pageidaujama ES oficialiąja kalba, 
parengiant santrauką lankstinuko forma, 
kuriame nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir, jei prašoma, 
neįgaliesiems pritaikytu formatu; 
naudojant įvairias komunikacijos 
priemones ir ryšių palaikymo punktus 
darbuotojams pateikiama lengvai 
prieinama išsami informacija apie darbo 
ir socialines sąlygas, įskaitant sveikatą ir 
saugą darbo vietoje.
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Or. de

Pakeitimas 428
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją jų prašoma 
ES oficialiąja kalba, jeigu įmanoma, 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma; 
naudodamos įvairias ryšio priemones, 
įskaitant kontaktinius subjektus, lengvai 
prieinama forma ir nemokamai pateikia 
išsamesnę informaciją apie darbo ir 
socialines sąlygas, įskaitant informaciją 
apie sveikatą ir saugą darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją jų prašoma 
ES oficialiąja kalba, jeigu įmanoma, 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma; 
naudodamos įvairias ryšio priemones, 
įskaitant kontaktinius subjektus, lengvai 
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prieinama forma ir nemokamai pateikia 
išsamesnę informaciją apie darbo ir 
socialines sąlygas, įskaitant informaciją 
apie sveikatą ir saugą darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies,
kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją
svarbiausiomis kalbomis, priimančiosios 
valstybės narės pasirinkimu, jeigu 
įmanoma, parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, taip pat aprašant 
skundų pateikimo, teisminės bylos 
pradėjimo procedūras ir sankcijas, 
taikomas nesilaikant nuostatų, ir
naudojant neįgaliesiems pritaikytą formatą, 
jeigu to prašoma;

Or. en

Pakeitimas 431
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies,
kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, iš 
kurios darbuotojas komandiruotas, 
nacionaline (-ėmis) kalba (-omis),
darbuotojo kilmės šalies kalba, paslaugų 
teikėjo įsisteigimo šalies kalba ir anglų 



AM\924423LT.doc 15/113 PE504.078v01-00

LT

taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma;

kalba, o ne tik nacionaline (-ėmis) šalies, 
kurioje paslaugos teikiamos, kalba (-
omis), jeigu įmanoma, parengiant 
lankstinuką su jos santrauka, kurioje 
nurodomos pagrindinės taikomos darbo 
sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

Or. en

Pakeitimas 432
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją anglų kalba 
ir kita (-omis) tinkamiausia (-iomis)
šalies, kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma, parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma; taip pat nurodo skundų 
nagrinėjimo instituciją, į kurią 
komandiruotas darbuotojas gali kreiptis 
nuostatų nesilaikymo atvejais;

Or. en

Pakeitimas 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją anglų kalba 
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kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

ir kita (-omis) tinkamiausia (-iomis)
šalies, kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma, parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma; taip pat nurodo skundų 
nagrinėjimo instituciją, į kurią 
komandiruotas darbuotojas gali kreiptis 
nuostatų nesilaikymo atvejais;

Or. en

Pakeitimas 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams nemokamai gauti šią informaciją
anglų kalba ir kita (-omis) tinkamiausia (-
iomis) šalies, kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma, parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma;

Or. en

Pakeitimas 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas



AM\924423LT.doc 17/113 PE504.078v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline 
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline 
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma, ir 
nurodant kompetentingas institucijas, į 
kurias gali kreiptis komandiruotas 
darbuotojas, jei nesilaikoma atitinkamų 
teisės aktų;

Or. fr

Pakeitimas 436
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline 
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline 
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma,
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą;

Or. en

Pakeitimas 437
Csaba Őry

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

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline 
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, svarbiausia (-
iomis) nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), 
jeigu įmanoma parengiant lankstinuką su 
jos santrauka, kurioje nurodomos 
pagrindinės taikomos darbo sąlygos, ir 
naudojant neįgaliesiems pritaikytą formatą, 
jeigu to prašoma;

Or. hu

Pakeitimas 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) naudodamos įvairias ryšio priemones, 
įskaitant kontaktinius subjektus, lengvai 
prieinama forma pateikia išsamesnę 
informaciją apie darbo ir socialines 
sąlygas, įskaitant informaciją apie 
sveikatą ir saugą darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekia, kad nacionalinėse interneto 
svetainėse pateikiama informacija būtų 
prieinamesnė ir aiškesnė;

d) siekia, kad nacionalinėse interneto 
svetainėse pateikiama informacija būtų 
aktualesnė, prieinamesnė ir aiškesnė;
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Or. en

Pakeitimas 440
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei įmanoma, nurodo ryšių palaikymo 
tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus 
suteikti informacijos;

e) jei įmanoma, nurodo ryšių palaikymo 
tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus 
suteikti informacijos; taip pat užtikrina, 
kad visa darbuotojus komandiruojančiai 
bendrovei ir komandiruotiems 
darbuotojams reikalinga informacija būtų 
prieinama;

Or. en

Pakeitimas 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei įmanoma, nurodo ryšių palaikymo 
tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus 
suteikti informacijos;

e) jei įmanoma, nurodo ryšių palaikymo 
tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus 
suteikti informacijos; taip pat užtikrina, 
kad visa darbuotojus komandiruojančiai 
bendrovei ir komandiruotiems 
darbuotojams reikalinga informacija būtų 
prieinama;

Or. en
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Pakeitimas 442
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei įmanoma, nurodo ryšių palaikymo 
tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus 
suteikti informacijos;

e) nurodo ryšių palaikymo tarnybos 
atstovą, atsakingą už prašymus suteikti 
informacijos;

Or. de

Pakeitimas 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei įmanoma, nurodo ryšių palaikymo 
tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus 
suteikti informacijos;

e) nurodo ryšių palaikymo tarnybos 
atstovą, atsakingą už prašymus suteikti 
informacijos;

Or. en

Pakeitimas 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) informuoja apie kitus kontaktinius 
subjektus, pvz., kuriuos paskiria 
socialiniai partneriai, ir aprūpina juos 
ištekliais;

Or. en
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Pakeitimas 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija toliau remia valstybes nares 
šioje srityje.

3. Komisija, Tarybai ir Europos 
Parlamentui prižiūrint, toliau remia 
valstybes nares šioje srityje.

Or. en

Pakeitimas 446
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija toliau remia valstybes nares 
šioje srityje.

3. Komisija toliau teikia paramą, ypač 
finansinę paramą, valstybėms narėms 
šioje srityje.

Or. fr

Pakeitimas 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika ir visiškai 
užtikrinant socialinių partnerių 
savarankiškumą kolektyvinėse sutartyse 
pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 
8 dalis yra nustatytos darbo sutarties 
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užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis,
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai 
ar kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir 
kad ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu.

sąlygos, nurodytos tos direktyvos 3 
straipsnyje, valstybės narės užtikrina, kad 
paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų
susipažinti su šiomis sąlygomis prieinamu 
ir skaidriu būdu; šiuo atžvilgiu jos taip pat 
gali pasitelkti socialinius partnerius. 
Reikiamą informaciją, visų pirma, turėtų 
sudaryti kompetentingoms institucijoms 
prieinama informacija apie skirtingo 
dydžio minimalius darbo užmokesčius ir 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo ir (arba) klasifikacijos
metodiką. Informacija apie darbo sutarties 
sąlygas turėtų būti teikiama prieinamu ir 
skaidriu būdu.

Or. en

Pakeitimas 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai 
ar kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir 

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika ir visiškai 
užtikrinant socialinių partnerių 
savarankiškumą kolektyvinėse sutartyse 
pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 
8 dalis yra nustatytos darbo sutarties 
sąlygos, nurodytos tos direktyvos
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad būtų galima
gauti reikiamą informaciją apie skirtingo 
dydžio minimalius darbo užmokesčius, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus. 
Informacija apie darbo sutarties sąlygas 
turėtų būti teikiama prieinamu ir skaidriu 
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kad ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu.

būdu.

Or. en

Pakeitimas 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos 
darbo sutarties sąlygos, nurodytos tos 
direktyvos 3 straipsnyje, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai 
jas įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, 
pagal kuriuos darbuotojas priskiriamas 
vienai ar kitai darbo užmokesčio 
kategorijai, ir kad ši informacija jiems 
būtų teikiama prieinamu ir skaidriu būdu.

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje nurodytos darbo 
sutarties sąlygos yra nustatytos 
kolektyvinėse sutartyse pagal tos 
direktyvos 3 straipsnio 1 ir 8 dalis, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių 
ir komandiruotiems darbuotojams yra 
pranešama apie šias taisykles prieinamu 
ir skaidriu būdu; šiuo atžvilgiu jos taip pat 
gali pasitelkti socialinius partnerius. Šioje 
informacijoje nurodomos sudedamosios 
minimalius darbo užmokesčius tarifo, 
apskaičiavimo metodikos ir kriterijų, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, dalys.

Or. fr

Pakeitimas 450
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
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tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad 
ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu.

tradicijomis ir praktika ir nepažeidžiant 
socialinių partnerių autonomijos
kolektyvinėse sutartyse pagal šios 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 
8 dalis yra nustatytos darbo sutarties 
sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad 
ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu.

Or. de

Pakeitimas 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės užtikrina, 
kad socialiniai partneriai jas įvardytų ir 
pasirūpintų, kad valstybės narės galėtų 
gauti reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
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apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad 
ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu.

kitai darbo užmokesčio kategorijai, su 
kuria šios valstybės narės sudarytų 
galimybę susipažinti paslaugų teikėjams iš 
kitų valstybių narių ir komandiruotiems 
darbuotojams, ir kad ši informacija būtų 
teikiama prieinamu ir skaidriu būdu.

Or. en

Pakeitimas 452
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad 
ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu.

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad 
ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu. Kiekviena 
valstybė narė užtikrina, kad komandiruoti 
darbuotojai turi prieigą prie šios 
informacijos jų gimtąja kalba. 

Or. fr
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Pakeitimas 453
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Darbuotojų galimybės gauti 
informacijos ir konsultuotis
a) komandiruoti darbuotojai turi 
nepriklausomą teisę iš priimančiosios 
valstybės narės gauti informaciją apie 
taikomas darbo ir įdarbinimo sąlygas ir 
konsultuotis dėl jų savo pasirinkta ES 
oficialiąja kalba,
b) valstybės narės nurodo įstaigas ir
agentūras, į kurias darbuotojai gali 
kreiptis norėdami gauti informacijos ir 
pasikonsultuoti, taip pat gauti paramos 
pagarbai jų teisėms užtikrinti. Ši nuostata 
taikoma ir priimančiosioms valstybėms 
narėms, ir įsisteigimo valstybėms narėms.
c) Konsultacijų ir informacijos teikimą 
darbuotojams gali perimti atitinkamos 
profesinės sąjungos, jei valstybės narės 
teikia reikiamą finansavimą.

Or. de

Pakeitimas 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
tinkamą paramą bendroms atitinkamų 
Europos ir nacionalinio lygmens 
socialinių partnerių iniciatyvoms, 
kuriomis siekiama informuoti įmones ir 
darbuotojus apie šioje direktyvoje ir 
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Direktyvoje 96/71/EB nustatytas 
taikytinas darbo sutarčių sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinės sutartys, nurodytos 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 
8 dalyse, būtų registruojamos oficialiuose 
registruose ir skelbiamos. Darbo sutarties 
sąlygos, nurodytos Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnyje ir išdėstytos šiose 
kolektyvinėse sutartyse, turi būti taikomos 
bendrovėms, kurios komandiruoja 
darbuotojus, tik nuo oficialios 
registravimo ir paskelbimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrovė raštu informuoja 
darbuotojus apie jų teises komandiruotės 
laikotarpiu.
Panašiai priimančiojoje valstybėje narėje 
esantis rangovas raštu informuoja savo 
subrangovus iš kitos šalies apie 
priimančiojoje valstybėje narėje 
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galiojančias darbo sutarties sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 457
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Darbuotojų galimybės gauti informacijos 

ir konsultuotis
1. Komandiruoti darbuotojai turi 
nepriklausomą teisę iš priimančiosios 
valstybės narės gauti informaciją apie 
taikomas darbo ir darbo sutarties sąlygas 
ir konsultuotis dėl jų pageidaujama ES 
oficialiąja kalba.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojai, norėdami gauti informacijos 
ir pasikonsultuoti savo teisių klausimais, 
galėtų kreiptis į atitinkamus kontaktinius 
subjektus ir įstaigas. Tai taikytina ir 
priimančiosioms, ir siunčiančiosioms 
valstybėms narėms.
3. Šią užduotį gali atlikti atsakingosios 
profesinės sąjungos.
4. Jei valstybė narė šią užduotį paveda 
trečiajai šaliai, turi būti užtikrintas 
tinkamas finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Darbuotojų galimybės gauti informacijos 

ir konsultuotis
1. Komandiruoti darbuotojai turi 
nepriklausomą teisę iš priimančiosios 
valstybės narės gauti informaciją apie 
taikomas darbo ir darbo sutarties sąlygas 
ir konsultuotis dėl jų pageidaujama ES 
oficialiąja kalba.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojai, norėdami gauti informacijos 
ir pasikonsultuoti savo teisių klausimais, 
galėtų kreiptis į atitinkamus kontaktinius 
subjektus ir įstaigas. Tai taikytina ir 
priimančiosioms, ir siunčiančiosioms 
valstybėms narėms.
3. Jei valstybė narė šią užduotį paveda 
trečiajai šaliai, turi būti užtikrintas 
tinkamas finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 459
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Komisija ir valstybės narės remia bendras 
atitinkamų Europos ir nacionalinio 
lygmens socialinių partnerių iniciatyvas, 
skirtas bendroms priemonėms, kuriomis 
siekiama informuoti įmones ir 
darbuotojus pagal Direktyvą 96/71/EB 
apie taikytinas sąlygas ir nuostatas, kurti. 

Or. de
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Pakeitimas 460
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Darbuotojų ir verslo įmonių galimybės 
gauti informacijos ir konsultuotis
1. Komandiruoti darbuotojai ir 
komandiruojančios verslo įmonės turi 
nepriklausomą teisę iš priimančiosios 
valstybės narės gauti informaciją apie 
taikomas darbo ir įdarbinimo sąlygas ir 
konsultuotis dėl jų savo pasirinkta ES 
oficialiąja kalba. 
2. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su EURES tinklu ir kitomis neutraliomis 
specialiomis organizacijomis, nurodo 
įstaigas ir agentūras, į kurias gali kreiptis 
darbuotojai ir verslo įmonės, norėdami 
gauti informacijos ir pasikonsultuoti, taip 
pat gauti paramos pagarbai jų teisėms 
užtikrinti. Ši nuostata taikoma ir 
priimančiosioms šalims, ir 
komandiruojančioms šalims. Komisija 
remia valstybes nares įsteigdama 
konsultavimo agentūrų ryšių tinklą ir 
joms teikdama informaciją visoje 
Europoje.

Or. de

Pakeitimas 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Laikina tarpvalstybinių darbo vietų 
informavimo ir konsultavimo įstaiga
1. Valstybės narės užtikrina, jog 
mažiausiai dviem užsienio paslaugų 
teikėjams komandiruojant darbuotojus į 
darbo vietą būtų įsteigta laikina 
tarpvalstybinių darbo vietų informavimo 
ir konsultavimo įstaiga, kuri informuotų 
ir konsultuotų komandiruotus 
darbuotojus jų teisių klausimais.
2. Pagrindinio rangovo centrinė ar vietos 
administracija atsakinga už neatidėliotiną 
vietos darbuotojus atstovaujančių 
organizacijų informavimą ir pradeda 
derybas dėl laikinos tarpvalstybinių darbo 
vietų informavimo ir konsultavimo 
įstaigos steigimo. Valstybės narės, 
vadovaudamosi savo nacionaline 
praktika, nustato darbo tvarkos taisykles.
3. Laikina tarpvalstybinių darbo vietų 
informavimo ir konsultavimo įstaiga 
įsteigiama visam darbo vietos gyvavimo 
laikotarpiui nuo tada, kai mažiausiai du 
užsienio paslaugų teikėjai komandiravo 
darbuotojus į tą darbo vietą.
4. Laikiną tarpvalstybinių darbo vietų 
informavimo ir konsultavimo įstaigą 
sudarys pagrindinio rangovo 
administracijos ir darbuotojų 
organizacijos atstovai.

Or. en

Pakeitimas 462
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės dirba glaudžiai 
bendradarbiaudamos ir teikia viena kitai 
savitarpio pagalbą, kad šią direktyvą būtų 
lengviau praktiškai įgyvendinti, taikyti ir 
užtikrinti jos vykdymą.

1. Valstybės narės dirba glaudžiai 
bendradarbiaudamos ir kuo skubiau teikia 
viena kitai savitarpio pagalbą, kad šią 
direktyvą būtų lengviau praktiškai 
įgyvendinti, taikyti ir užtikrinti jos 
vykdymą.

Or. de

Pakeitimas 463
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma pateikiami 
atsakymai į kompetentingų institucijų 
tinkamai pagrįstus prašymus pateikti 
informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą 
ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma nedelsiant ir 
veiksmingai pateikiami atsakymai į jų
kompetentingų institucijų tinkamai 
pagrįstus prašymus pateikti informacijos ir 
atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, 
susijusį su Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą, taip 
pat, kad būtų imtasi atitinkamų veiksmų 
laikantis nacionalinės teisės aktų ir 
praktikos.

Or. en

Pakeitimas 464
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma pateikiami 
atsakymai į kompetentingų institucijų 
tinkamai pagrįstus prašymus pateikti 
informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą
ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma prisiimamas
įsipareigojimas nedelsiant atsakyti į 
kompetentingų institucijų prašymus 
pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, 
patikrinimą ar tyrimą, susijusį su 
Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje 
ir atitinkamuose tos direktyvos 
straipsniuose nurodytomis komandiravimo 
situacijomis, įskaitant bet kokio 
piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

Or. de

Pakeitimas 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma pateikiami 
atsakymai į kompetentingų institucijų 
tinkamai pagrįstus prašymus pateikti 
informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą 
ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma nedelsiant 
pateikiami atsakymai į kompetentingų 
institucijų prašymus pateikti informacijos 
ir atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, 
susijusį su Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir atitinkamuose šios 
direktyvos straipsniuose nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

Or. en
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Pakeitimas 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma pateikiami 
atsakymai į kompetentingų institucijų 
tinkamai pagrįstus prašymus pateikti 
informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą 
ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma pateikiami 
atsakymai į kompetentingų institucijų 
tinkamai pagrįstus prašymus pateikti 
informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą 
ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 467
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma pateikiami 
atsakymai į kompetentingų institucijų 
tinkamai pagrįstus prašymus pateikti 
informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą 
ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma skubiai 
pateikiami atsakymai į kompetentingų 
institucijų tinkamai pagrįstus prašymus 
pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, 
patikrinimą ar tyrimą, susijusį su 
Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje 
nurodytomis komandiravimo situacijomis, 
įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo 
darbuotojų komandiravimą 
reglamentuojančiomis taisyklėmis arba 
galimų neteisėtos tarpvalstybinės veiklos 
atvejų tyrimą.

Or. de
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Pakeitimas 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma pateikiami 
atsakymai į kompetentingų institucijų 
tinkamai pagrįstus prašymus pateikti 
informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą 
ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma nedelsiant
pateikiami atsakymai į kompetentingų 
institucijų tinkamai pagrįstus prašymus 
pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, 
patikrinimą ar tyrimą, susijusį su 
Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje 
nurodytomis komandiravimo situacijomis, 
įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo 
darbuotojų komandiravimą 
reglamentuojančiomis taisyklėmis arba 
galimų neteisėtos tarpvalstybinės veiklos 
atvejų tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybių narių bendradarbiavimas 
taip pat gali apimti prašančiosios 
institucijos dokumentų siuntimą ir 
įteikimą.

Or. en
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Pakeitimas 470
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės 
narės kompetentingų institucijų pagalbos 
prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų 
jų kompetentingoms institucijoms visą jų 
veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės 
teisės aktus būtiną informaciją.

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės 
narės kompetentingų institucijų pagalbos 
prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų 
jų kompetentingoms institucijoms visą jų 
veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės 
teisės aktus būtiną informaciją. Kai 
paslaugų teikėjai šios informacijos 
nesuteikia, priimančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos, prireikus, 
bendradarbiaudamos su įsisteigimo 
valstybės kompetentingomis 
institucijomis, imasi atitinkamų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos turi veiksmingai įgyvendinti ES ir 
nacionalinius darbo teisės aktus. Jeigu nustatomas pažeidimas ir dėl kokių nors priežasčių 
negalima priimančiojoje valstybėje pareikšti ieškinio teisme, abi valstybės turi 
bendradarbiauti užtikrindamos, kad paslaugų teikėjas atsakytų, komandiruojamiems 
darbuotojams mokėtų tinkamą darbo užmokestį ir jam būtų taikomos atitinkamos 
baudžiamosios sankcijos.

Pakeitimas 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės 
narės kompetentingų institucijų pagalbos 
prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų 
jų kompetentingoms institucijoms visą jų 

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės 
narės kompetentingų institucijų pagalbos 
prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų 
kompetentingoms institucijoms visą jų 
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veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės 
teisės aktus būtiną informaciją.

veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės 
teisės aktus ir Direktyvą 96/71/EB būtiną 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 472
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės 
narės kompetentingų institucijų pagalbos 
prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų 
jų kompetentingoms institucijoms visą jų 
veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės 
teisės aktus būtiną informaciją.

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės 
narės kompetentingų institucijų pagalbos 
prašymą, valstybės narės skubiai užtikrina, 
kad jų teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai 
teiktų jų kompetentingoms institucijoms 
visą jų veiklai prižiūrėti pagal jų 
nacionalinės teisės aktus būtiną 
informaciją.

Or. de

Pakeitimas 473
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę.

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę. Jei ir toliau kils 
problemų keičiantis informacija, Komisija 
imsis veiksmų siekdama padėti valstybėms 
narėms išspręsti šias problemas.

Or. cs
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Pakeitimas 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę.

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama kiek 
galima greičiau rasti sprendimą, skubiai 
apie tai informuoja prašančiąją valstybę 
narę. Kiekvienas nuolatinis atsisakymas 
pateikti prašomus duomenis laikomas ES 
teisės aktų pažeidimu, kaip apibrėžta 
SESV 258 ir tolesniuose straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 475
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę.

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę. Bet koks 
nuolatinis atsisakymas pateikti prašomus 
duomenis prilyginamas ES teisės aktų 
pažeidimui, kaip apibrėžta SESV 258 ir 
tolesniuose straipsniuose.

Or. de
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Pakeitimas 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę.

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę. Kiekvienas 
nuolatinis atsisakymas pateikti prašomus 
duomenis prilyginamas ES teisės aktų 
pažeidimui, kaip apibrėžta SESV 258 ir 
tolesniuose straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bet koks ilgalaikis atsisakymas 
pateikti duomenis, kurių buvo prašyta, 
suteikia teisę prašančiajai valstybei narei 
parengti viešai prieinamą tų valdžios 
institucijų, kurios atsisakė 
bendradarbiauti, sąrašą ir informuoti apie 
jį Komisiją. Komisija parengia viešai 
prieinamą valdžios institucijų, kurios, jos 
turimais duomenimis, atsisako 
bendradarbiauti, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 478
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau 
kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo 
gavimo elektroninėmis priemonėmis 
pateikia kitų valstybių narių arba 
Komisijos reikalaujamą informaciją.

1. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau 
kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo 
gavimo arba per mėnesį, jei atsakymui 
gauti reikia atlikti tikrinimą vietoje,
elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų 
valstybių narių arba Komisijos 
reikalaujamą informaciją. Kad tikrinimo 
tvarkaraštis nebūtų sudarytas kitų 
prašymų, pateiktų prieš ar po savaitgalių 
ar šventinių dienų, sąskaita, terminai 
nustatomi darbo dienomis.

Or. hu

Pakeitimas 479
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau 
kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo 
gavimo elektroninėmis priemonėmis 
pateikia kitų valstybių narių arba 
Komisijos reikalaujamą informaciją.

1. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau 
kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo 
gavimo arba per mėnesį, jei atsakymui 
gauti reikia atlikti tikrinimą vietoje,
elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų 
valstybių narių arba Komisijos 
reikalaujamą informaciją.

Or. cs

Pakeitimas 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių atsisakymo pateikti 
reikalingą informaciją atvejus ir už tai 
atsakingas valdžios institucijas Komisija 
registruoja.

Or. en

Pakeitimas 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė 
sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, 
dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, 
naudojamasi specialiu skubos 
mechanizmu. Tokias atvejais informacija 
pateikiama per 24 valandas.

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė 
sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, 
dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, 
naudojamasi specialiu skubos 
mechanizmu. Tokias atvejais informacija 
pateikiama per 24 valandas. Šis skubos 
mechanizmas naudojamas tuo atveju, kai, 
vadovaujantis 3 straipsnyje nustatytais 
kriterijais, įtariama, kad komandiruotas 
darbuotojas dirba fiktyviai įmonei arba jis 
nėra darbuotojas, arba nėra faktiškai 
komandiruotas. Tai neužkerta kelio 
nacionalinėms institucijoms ir (arba) 
priimančiosios šalies inspekcijoms imtis 
skubių priemonių socialinio sukčiavimo 
atvejų prevencijos, tyrimo ir sankcijų 
skyrimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

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

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė 
sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, 
dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, 
naudojamasi specialiu skubos 
mechanizmu. Tokias atvejais informacija 
pateikiama per 24 valandas.

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė 
sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, 
dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, 
naudojamasi specialiu skubos 
mechanizmu. Tokias atvejais informacija 
pateikiama per 24 valandas. Šis skubos 
mechanizmas naudojamas tuo atveju, kai 
įtariama, jog bendrovė faktiškai nevykdo 
didžiosios dalies veiklos įsisteigimo 
valstybėje narėje pagal šios direktyvos 3 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 483
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė 
sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, 
dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, 
naudojamasi specialiu skubos 
mechanizmu. Tokias atvejais informacija 
pateikiama per 24 valandas.

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė 
sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, 
dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, 
naudojamasi specialiu skubos 
mechanizmu. Tokias atvejais informacija 
pateikiama per 5 darbo dienas.

Or. hu

Pakeitimas 484
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skubos mechanizmas taip pat 
naudojamas tuo atveju, kai, vadovaujantis 
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3 straipsnyje nustatytais kriterijais, 
įtariama, kad komandiruotas darbuotojas 
dirba fiktyviai įmonei arba jis nėra 
darbuotojas, arba nėra faktiškai 
komandiruojamas. Tai neužkerta kelio 
nacionalinėms institucijoms ir (arba) 
priimančiosios šalies inspekcijoms imtis 
skubių priemonių siekiant išvengti 
socialinio sukčiavimo atvejų, juos tirti ir 
už juos skirti sankcijas.

Or. de

Pakeitimas 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo straipsniu neužkertamas kelias 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms imtis 
skubių priemonių socialinio sukčiavimo 
atvejų tyrimo, prevencijos ir sankcijų 
skyrimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija ir valstybės narės teikia 
finansinę pagalbą atitinkamų socialinių 
partnerių bendroms iniciatyvoms, 
vykdomoms Europos ir nacionaliniu 
lygiu, siekiant parengti bendrą įmonių ir 
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darbuotojų informavimo apie sutarties 
sąlygas, kurių jie privalo laikytis pagal 
Direktyvą 96/71/EB, tvarką.

Or. fr

Pakeitimas 487
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, 
kuria keičiamasi, konfidencialumą. 
Informacija, kuria keičiamasi, naudojama 
tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos 
buvo paprašyta, susijusiais atvejais.

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, 
kuria keičiamasi, konfidencialumą. 
Informacija, kuria keičiamasi, naudojama 
tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos 
buvo paprašyta, susijusiais atvejais ir 
griežtai vadovaujantis asmens duomenų 
apsaugos teise.

Or. cs

Pakeitimas 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, 
kuria keičiamasi, konfidencialumą.
Informacija, kuria keičiamasi, naudojama 
tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos 
buvo paprašyta, susijusiais atvejais.

7. Valstybės narės, vadovaudamosi 
nacionaline teise ir praktika, užtikrina 
informacijos, kuria keičiamasi, 
konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimas 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, 
kuria keičiamasi, konfidencialumą.
Informacija, kuria keičiamasi, naudojama 
tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos 
buvo paprašyta, susijusiais atvejais.

7. Valstybės narės, vadovaudamosi ES 
teisės aktais ir nacionaline teise ir 
praktika, užtikrina informacijos, kuria 
keičiamasi, konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimas 490
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, 
kuria keičiamasi, konfidencialumą. 
Informacija, kuria keičiamasi, naudojama 
tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos 
buvo paprašyta, susijusiais atvejais.

7. Valstybės narės užtikrina griežtą
informacijos, kuria keičiamasi, 
konfidencialumą. Informacija, kuria 
keičiamasi, naudojama išimtinai su 
klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos buvo 
paprašyta, susijusiais atvejais.

Or. de

Pakeitimas 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija ir kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja, kad 
išsiaiškintų, kokių sunkumų gali kilti 
taikant Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 

Išbraukta.
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10 dalį.

Or. en

Pakeitimas 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija ir kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja, kad išsiaiškintų, 
kokių sunkumų gali kilti taikant 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 10 dalį.

9. Pagal Direktyvos 96/71/EB 
4 straipsnyje nustatytą principą Komisija 
ir kompetentingos institucijos glaudžiai 
bendradarbiauja, kad išsiaiškintų, kokių 
sunkumų gali kilti įgyvendinant Direktyvą
96/71/EB.

Or. en

Pakeitimas 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija ir kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja, kad išsiaiškintų, 
kokių sunkumų gali kilti taikant 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 10 dalį.

9. Komisija ir kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja, kad išsiaiškintų, 
kokių sunkumų kyla įgyvendinant 
Direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Kad būtų palengvintas savitarpio
pagalbos teikimas ir tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas, Komisija per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
galimybių sukurti ES lygmens pranešimo 
arba registravimo sistemą, pagrįstą 
valstybėse narėse galiojančiomis 
sistemomis ir su jomis suderinamą, 
poveikio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsisteigimo valstybės narės vaidmuo Įsisteigimo valstybės narės ir 
priimančiosios valstybės narės 
bendradarbiavimas

Or. en

Pakeitimas 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsisteigimo valstybės narės vaidmuo Valstybių narių vaidmuo
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Or. en

Pakeitimas 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsisteigimo valstybės narės vaidmuo Valstybių narių vaidmuo

Or. en

Pakeitimas 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Pagal Direktyvos 96/71/EB 4 ir 
5 straipsnius priimančiosios valstybės 
narės valdžios institucijos yra atsakingos 
už darbo sąlygų, kurių turi būti laikomasi, 
patikrinimą, todėl ta valstybė narė toliau 
vykdo į jos teritoriją komandiruotų 
darbuotojų kontrolę ir stebėseną ir imasi 
dėl jų visų reikiamų priežiūros ar 
vykdymo užtikrinimo priemonių 
laikydamasi savo nacionalinės teisės ir 
(arba) praktikos ir administracinių 
procedūrų.
Kompetentingos institucijos gali savo 
iniciatyva atlikti faktinius patikrinimus ir 
neprivalo vadovautis jokiais įsisteigimo 
valstybės narės valdžios institucijų atliktų 
patikrinimų rezultatais.

Or. en
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Pakeitimas 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė 
narė toliau vykdo į kitą valstybę narę 
komandiruotų darbuotojų kontrolę ir 
stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi 
reikiamų priežiūros ar vykdymo 
priemonių laikydamasi savo nacionalinių 
teisės aktų, praktikos ir administracinių 
procedūrų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 500
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė 
narė toliau vykdo į kitą valstybę narę 
komandiruotų darbuotojų kontrolę ir 
stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi 
reikiamų priežiūros ar vykdymo priemonių 
laikydamasi savo nacionalinių teisės aktų, 
praktikos ir administracinių procedūrų.

1. Pagal Direktyvos 96/71/EB 5 straipsnį 
priimančioji valstybė narė vykdo į jos 
teritoriją komandiruotų darbuotojų 
kontrolę bei stebėseną ir imasi dėl jų visų 
reikiamų priežiūros ar vykdymo 
priemonių laikydamasi savo nacionalinės 
teisės aktų ir (arba) praktikos ir 
administracinių procedūrų.
Pagal Direktyvos 96/71/EB 4 ir 
5 straipsniuose nustatytus principus
paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė 
taip pat toliau vykdo kontrolę ir stebėseną 
ir imasi reikiamų priežiūros ar vykdymo 
priemonių laikydamasi savo nacionalinių 
teisės aktų, praktikos ir administracinių 
procedūrų. Kad pagerintų vykdymo 
užtikrinimą, ji teikia paramą 
priimančiosios valstybės narės 
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kompetentingai institucijai nedelsdama 
pateikdama jai informaciją apie tai, ar 
komandiruojančios bendrovės atitinka 
būtinuosius kriterijus, nustatytus šios 
direktyvos 3 straipsnyje ir Direktyvoje 
96/71/EB, ir ar jos turi teisę komandiruoti 
darbuotojus.
Valstybės narės, sužinojusios, kad jų 
šalyje paslaugų teikėjai įdarbina 
darbuotojai tik tam, kad juos tuojau 
komandiruotų į trečiąją valstybę narę, 
negali remti tokios veiklos – jos privalo 
apie tai informuoti priimančiosios 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas.

Or. de

Pakeitimas 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė 
narė toliau vykdo į kitą valstybę narę 
komandiruotų darbuotojų kontrolę ir 
stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi 
reikiamų priežiūros ar vykdymo 
priemonių laikydamasi savo nacionalinių 
teisės aktų, praktikos ir administracinių 
procedūrų.

1. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė 
narė padeda valstybei narei, į kurią 
darbuotojai komandiruojami, užtikrinti, 
kad būtų laikomasi pagal Direktyvą 
96/71/EB ir šią direktyvą taikomų sąlygų, 
laiku pateikdama jai informaciją apie tai, 
ar komandiruojančios bendrovės atitinka 
būtinuosius kriterijus, nustatytus šios 
direktyvos 3 straipsnyje ir Direktyvoje 
96/71/EB.

Ši pareiga jokiu būdu neapriboja 
valstybės narės, į kurią komandiruojamas 
darbuotojas, galimybės vykdyti stebėseną 
ir kontrolę ir imtis reikiamų priežiūros ar 
vykdymo užtikrinimo priemonių pagal šią 
direktyvą ir Direktyvą 96/71/EB.

Or. en
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Pakeitimas 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susiklosčius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 
9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
aplinkybėms, paslaugų teikėjo įsisteigimo 
valstybė narė padeda valstybei narei, į 
kurią darbuotojai komandiruojami, 
siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagal Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą 
taikomų sąlygų. Paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybė narė savo iniciatyva 
pateikia valstybei narei, į kurią 
darbuotojai komandiruojami, bet kokią 
susijusią informaciją, nurodytą 3 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 
dalyje, jeigu paslaugų teikėjo įsisteigimo 
valstybei narei yra žinomi konkretūs 
faktai, rodantys galimus pažeidimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susiklosčius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 
9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
aplinkybėms, paslaugų teikėjo įsisteigimo 
valstybė narė padeda valstybei narei, į 
kurią darbuotojai komandiruojami, 
siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagal Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą 
taikomų sąlygų. Paslaugų teikėjo 

2. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė 
narė nedelsdama savo iniciatyva arba 
priimančiosios valstybės narės prašymu 
perduoda jai bet kokią susijusią 
informaciją, nurodytą šioje direktyvoje,
arba jeigu tokia informacija reikalinga 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio nuostatų 
laikymuisi užtikrinti. Kompetentingos 
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įsisteigimo valstybė narė savo iniciatyva
pateikia valstybei narei, į kurią 
darbuotojai komandiruojami, bet kokią 
susijusią informaciją, nurodytą 3 straipsnio 
1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje, jeigu
paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybei 
narei yra žinomi konkretūs faktai, 
rodantys galimus pažeidimus.

institucijos gali prašyti pateikti 
informaciją atsižvelgdamos į viešojo 
intereso svarbą.

Or. en

Pakeitimas 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar 
kiekvieno paslaugų teikėjo atveju 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės kompetentingų 
institucijų suteikti informaciją, susijusią 
su paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu 
ir paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir 
rodančią, kad nėra kokių nors taikomų 
taisyklių pažeidimų. Įsisteigimo valstybės 
narės kompetentingos institucijos šią 
informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 505
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar 
kiekvieno paslaugų teikėjo atveju 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės kompetentingų 
institucijų suteikti informaciją, susijusią su 
paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir 
paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir 
rodančią, kad nėra kokių nors taikomų 
taisyklių pažeidimų. Įsisteigimo valstybės 
narės kompetentingos institucijos šią 
informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar 
kiekvieno paslaugų teikėjo atveju 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės kompetentingų 
institucijų suteikti informaciją, kuri leistų 
įvertinti, ar laikomasi Direktyvos 
96/71/EB ir šios direktyvos nuostatų.
Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos 
institucijos šią informaciją pateikia pagal 
6 straipsnį. 

Or. de

Pakeitimas 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar 
kiekvieno paslaugų teikėjo atveju 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės kompetentingų 
institucijų suteikti informaciją, susijusią su 
paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir 
paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir 
rodančią, kad nėra kokių nors taikomų 
taisyklių pažeidimų. Įsisteigimo valstybės 
narės kompetentingos institucijos šią 
informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar 
kiekvieno paslaugų teikėjo atveju 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės kompetentingų 
institucijų suteikti informaciją, kad 
patikrintų, ar visapusiškai laikomasi 
Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos, 
įskaitant informaciją, susijusią su 
paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir 
paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir 
rodančią, kad nėra kokių nors taikomų 
taisyklių pažeidimų. . Įsisteigimo valstybės 
narės kompetentingos institucijos šią 
informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę 
nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė 
narė atliktų faktinius patikrinimus ir 
vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės 
narės, kurioje paslauga teikiama, 
teritorijoje. Prireikus tokius patikrinimus 
ir kontrolę įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų prašymu atlieka 
priimančiosios valstybės narės institucijos 
pagal 10 straipsnį ir naudojantis 
priežiūros įgaliojimais, numatytais 
priimančiosios valstybės narės 
nacionalinėje teisėje, praktikoje ir 
administracinėse procedūrose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 508
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę 
nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė 
narė atliktų faktinius patikrinimus ir
vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės 
narės, kurioje paslauga teikiama, 
teritorijoje. Prireikus tokius patikrinimus 
ir kontrolę įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų prašymu atlieka 
priimančiosios valstybės narės institucijos 
pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros 
įgaliojimais, numatytais priimančiosios 
valstybės narės nacionalinėje teisėje, 

4. Patikrinimus ir kontrolę atlieka 
priimančiosios valstybės narės institucijos 
pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros 
įgaliojimais, numatytais priimančiosios 
valstybės narės nacionalinėje teisėje, 
praktikoje ir administracinėse procedūrose.
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praktikoje ir administracinėse procedūrose.

Or. de

Pakeitimas 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę 
nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė 
narė atliktų faktinius patikrinimus ir
vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės 
narės, kurioje paslauga teikiama, 
teritorijoje. Prireikus tokius patikrinimus 
ir kontrolę įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų prašymu atlieka 
priimančiosios valstybės narės institucijos 
pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros 
įgaliojimais, numatytais priimančiosios 
valstybės narės nacionalinėje teisėje, 
praktikoje ir administracinėse procedūrose.

4. Patikrinimus ir kontrolę atlieka 
priimančiosios valstybės narės institucijos 
pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros 
įgaliojimais, numatytais priimančiosios 
valstybės narės nacionalinėje teisėje, 
praktikoje ir administracinėse procedūrose.

Or. en

Pakeitimas 510
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę 
nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė 
narė atliktų faktinius patikrinimus ir 
vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės 
narės, kurioje paslauga teikiama, 
teritorijoje. Prireikus tokius patikrinimus ir 
kontrolę įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų prašymu atlieka 

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę 
nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė 
narė atliktų faktinius patikrinimus ir 
vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės 
narės, kurioje paslauga teikiama, 
teritorijoje. Tokius patikrinimus ir 
kontrolę, prireikus, atlieka priimančiosios 
valstybės narės institucijos pagal 
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priimančiosios valstybės narės institucijos 
pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros 
įgaliojimais, numatytais priimančiosios 
valstybės narės nacionalinėje teisėje, 
praktikoje ir administracinėse procedūrose.

10 straipsnį ir naudojantis priežiūros 
įgaliojimais, numatytais priimančiosios 
valstybės narės nacionalinėje teisėje, 
praktikoje ir administracinėse procedūrose.

Or. fr

Pakeitimas 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Darbuotojo komandiravimo į kitą 
valstybę narę laikotarpiu atsakingos 
priimančiosios valstybės narės valdžios 
institucijoms tenka pareiga 
bendradarbiaujant su įsisteigimo valstybe 
nare atlikti darbo sąlygų, kurių turi būti 
laikomasi pagal Direktyvą Nr. 96/71/EB, 
patikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 512
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės suteikia efektyviems 
patikrinimams ir kontrolei atlikti 
reikalingus išteklius.

Or. de
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Pakeitimas 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
1. Pagal Direktyvos 96/71/EB 5 straipsnį 
valstybė narė, į kurią komandiruojami 
darbuotojai, toliau vykdo į jos teritoriją 
komandiruotų darbuotojų kontrolę ir 
stebėseną ir imasi dėl jų visų reikiamų 
priežiūros ar vykdymo užtikrinimo 
priemonių laikydamasi savo nacionalinės 
teisės ir (arba) praktikos ir 
administracinių procedūrų.
2. Pagal Direktyvos 96/71/EB 4 ir 
5 straipsniuose nustatytus principus 
paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė 
taip pat toliau vykdo į kitą valstybę narę 
komandiruotų darbuotojų kontrolę ir 
stebėseną ir imasi reikiamų priežiūros ar 
vykdymo užtikrinimo priemonių 
laikydamasi savo nacionalinės teisės, 
praktikos ir administracinių procedūrų.
Kad pagerintų vykdymo užtikrinimą, 
paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė 
teikia paramą valstybės narės, į kurią 
komandiruojami darbuotojai, 
kompetentingai institucijai laiku 
pateikdama jai informaciją apie tai, ar 
komandiruojančios bendrovės atitinka 
būtinuosius kriterijus, nustatytus šios 
direktyvos 3 straipsnyje ir Direktyvoje 
96/71/EB.
3. Patikrinimus ir kontrolę atlieka 
valstybės narės, į kurią komandiruojami 
darbuotojai, valdžios institucijos pagal 
10 straipsnį ir naudodamosi priežiūros 
įgaliojimais, numatytais tos valstybės 
narės nacionalinėje teisėje, praktikoje ir 
administracinėse procedūrose.
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4. Valstybės narės, kurios nustato, jog 
darbuotojai samdomi tik tam, kad būtų 
komandiruoti į trečią valstybę narę arba 
dirbtų kaip fiktyviai savarankiškai 
dirbantys asmenys, nedelsdamos praneša 
apie tai valstybės narės, į kurią 
komandiruojami darbuotojai, 
kompetentingoms institucijoms.
5. Valstybės narės suteikia veiksmingiems 
patikrinimams ir kontrolei atlikti 
reikalingų išteklių.

Or. en

Pakeitimas 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Darbuotojo komandiravimo į kitą valstybę 
narę laikotarpiu priimančiosios valstybės 
narės valdžios institucijoms tenka pareiga 
atlikti darbo sąlygų patikrinimą. 
Priimančioji valstybė narė gali savo 
iniciatyva atlikti kontrolę ir neprivalo 
vadovautis jokiais įsisteigimo valstybės 
narės valdžios institucijų atliktos ir 
kontrolės rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padedant Komisijai 
imasi papildomų priemonių siekdamos 
plėtoti, supaprastinti ir skatinti pareigūnų, 
atsakingų už administracinio 
bendradarbiavimo vykdymą ir savitarpio 
pagalbos teikimą bei taikomų taisyklių 
laikymosi ir vykdymo stebėseną, keitimąsi 
informacija.

1. Valstybės narės padedant Komisijai 
imasi papildomų priemonių siekdamos 
plėtoti, supaprastinti ir skatinti skatintų 
socialinių partnerių, pareigūnų, atsakingų 
už administracinio bendradarbiavimo 
vykdymą ir savitarpio pagalbos teikimą, 
keitimąsi informacija, taip pat užtikrinti, 
kad būtų remiamos komandiruotiems 
asmenims informaciją teikiančios 
organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 516
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos renka 9 
straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis ir 
juos analizuoja.
Įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos renka su 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytais kriterijais 
susijusius duomenis ir duomenis apie 
paslaugų teikėjo mokamas socialinio 
draudimo įmokas ir mokesčius.
Valstybės narės turi teikti reguliarias 
ataskaitas Komisijai. Komisija tas 
ataskaitas apibendrina ir reguliariai 
skelbia.
Komisija per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai galimybių sukurti 
ES lygmens pranešimo arba registravimo 
sistemą, pagrįstą valstybėse narėse 
galiojančiomis sistemomis ir su jomis 
suderinamą, poveikio vertinimo 
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rezultatus.

Or. de

Pakeitimas 517
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos renka 9 
straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis ir 
juos analizuoja.
Įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos renka su 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytais kriterijais 
susijusius duomenis ir duomenis apie 
paslaugų teikėjo mokamas socialinio 
draudimo įmokas ir mokesčius.
Valstybės narės turi teikti reguliarias 
ataskaitas Komisijai. Komisija tas 
ataskaitas atitinkama forma apibendrina 
ir reguliariai skelbia.

Or. de

Pakeitimas 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos registruoja 9 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
duomenis. Įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos registruoja 3 
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straipsnio 1 dalyje nurodytu duomenis ir 
duomenis apie paslaugų teikėjo mokamas 
socialinio draudimo įmokas ir mokesčius. 
Priimančiosios valstybės narės ir 
įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos pateikia savo 
duomenis Europos Komisijai 
(Eurostatui), kad ji parengtų santraukas 
ir nuolat teiktų ataskaitas visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įsisteigimo valstybės narės ir 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos renka 
registruotus komandiravimo proceso 
duomenis ir įvertina juos. 
Valstybės narės turi teikti reguliarias 
ataskaitas Europos Komisijai. Europos 
Komisija kaupia šią informaciją ir 
reguliariai skelbia ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis



PE504.078v01-00 62/113 AM\924423LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina finansinės paramos 
būtinybę, kad toliau būtų gerinamas 
administracinis bendradarbiavimas ir 
didėtų savitarpio pasitikėjimas vykdant 
projektus, taip pat skatinant susijusių 
pareigūnų mainus ir mokymus, kad 
Sąjungos lygmeniu būtų sudarytos 
geresnės galimybės rengti ir skatinti 
socialinių partnerių geriausios praktikos 
iniciatyvas, kaip antai sukurti ir nuolat 
atnaujinti duomenų bazes ar bendras 
interneto svetaines, kuriose pateikiama 
bendra ir su konkrečiais sektoriais susijusi 
informacija apie darbo sutarčių sąlygas, 
kurių turi būti laikomasi.

2. Komisija užtikrina tinkamą finansinę 
paramą, kad toliau būtų gerinamas 
administracinis bendradarbiavimas ir 
didėtų savitarpio pasitikėjimas vykdant 
projektus, taip pat skatinant susijusių 
pareigūnų mainus ir mokymus, kad 
Sąjungos lygmeniu būtų sudarytos 
geresnės galimybės rengti ir skatinti 
socialinių partnerių geriausios praktikos 
iniciatyvas, kaip antai sukurti ir nuolat 
atnaujinti duomenų bazes ar bendras 
interneto svetaines, kuriose pateikiama 
bendra ir su konkrečiais sektoriais susijusi 
informacija apie darbo sutarčių sąlygas, 
kurių turi būti laikomasi.

Or. en

Pakeitimas 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina finansinės paramos 
būtinybę, kad toliau būtų gerinamas 
administracinis bendradarbiavimas ir 
didėtų savitarpio pasitikėjimas vykdant 
projektus, taip pat skatinant susijusių 
pareigūnų mainus ir mokymus, kad 
Sąjungos lygmeniu būtų sudarytos 
geresnės galimybės rengti ir skatinti 
socialinių partnerių geriausios praktikos 
iniciatyvas, kaip antai sukurti ir nuolat 
atnaujinti duomenų bazes ar bendras 
interneto svetaines, kuriose pateikiama 
bendra ir su konkrečiais sektoriais susijusi 
informacija apie darbo sutarčių sąlygas, 
kurių turi būti laikomasi.

2. Komisija užtikrina tinkamą finansinę 
paramą, kad toliau būtų gerinamas 
administracinis bendradarbiavimas ir 
didėtų savitarpio pasitikėjimas vykdant 
projektus, taip pat skatinant susijusių 
pareigūnų mainus ir mokymus, kad 
Sąjungos lygmeniu būtų sudarytos 
geresnės galimybės rengti ir skatinti 
socialinių partnerių geriausios praktikos 
iniciatyvas, kaip antai sukurti ir nuolat 
atnaujinti duomenų bazes ar bendras 
interneto svetaines, kuriose pateikiama 
bendra ir su konkrečiais sektoriais susijusi 
informacija apie darbo sutarčių sąlygas, 
kurių turi būti laikomasi.

Or. en
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Pakeitimas 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės yra raginamos steigti 
komandiruotų darbuotojų informavimo ir 
praktinės pagalbos centrus, kad būtų 
užtikrinta, jog jie turėtų tinkamų žinių 
apie savo teises. Informavimo centrų vieta 
ir kalba, kuria bus teikiama pagalba, 
nustatoma nustačius susijusios valstybės 
narės teritorijoje komandiruotų 
darbuotojų buvimo aplinkybes. Ši 
nuostata taikoma ir įsisteigimo valstybei 
narei, ir priimančiajai valstybei narei, 
kadangi vienodai svarbu darbuotojui 
suteikti informacijos prieš jam (jai) 
išvykstant ir jo (jos) komandiruotės 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 523
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės pačios pasirenka ir 
taiko administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones:

Or. de
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Pakeitimas 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato bent šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. en

Pakeitimas 525
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato bent šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. fr

Pakeitimas 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato bent šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. en
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Pakeitimas 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato bent šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. fr

Pakeitimas 528
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato bent šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. de

Pakeitimas 529
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės turi nustatyti bent šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. de
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Pakeitimas 530
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato bent šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. en

Pakeitimas 531
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato bent šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. en

Pakeitimas 532
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. en
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Pakeitimas 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato administracinius 
reikalavimus ir veiksmingas kontrolės 
priemones. Šios priemonės pirmiausia yra:

Or. en

Pakeitimas 534
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Kad užtikrintų geresnį Direktyvos 
96/71/EB 3 ir 5 straipsnių laikymąsi
valstybės narės turėtų nustatyti 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones, pavyzdžiui:

Or. de

Pakeitimas 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 1. Kad būtų gerinamas Direktyvos 
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administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones:

96/71/EB vykdymo užtikrinimas, valstybės 
narės, visapusiškai laikydamosi 
nediskriminavimo principo, gali tikrinti 
visus elementus, būtinus siekiant 
patikrinti Direktyvos 96/71/EB 3 ir 5 
straipsnių ir šios direktyvos 3 straipsnio 
laikymąsi.

Or. en

Pakeitimas 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 537
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės gali nustatyti, 
pavyzdžiui, šiuos administracinius 
reikalavimus ir kontrolės priemones: 

Or. de

Pakeitimas 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



AM\924423LT.doc 69/113 PE504.078v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 539
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas;

Išbraukta.

Or. hu
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Pakeitimas 540
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją prieš pradedant teikti 
paslaugas. Šioje deklaracijoje nurodoma,
kad paslaugų teikėjas yra informuotas 
apie Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
nustatytas būtinąsias darbo sąlygas ir 
sutiko jų laikytis. Joje pateikiama bent ši 
informacija: paslaugų teikėjo tapatybė, jo 
paskirto atstovo ir asmens, įgalioto priimti 
paslaugas, vardas, pavardė ir adresas, 
komandiravimo trukmė, jo pradžios data,
komandiruotų darbuotojų tapatybė ir
skaičius, pareigos, kurias jie turi atlikti, jų 
darbo vieta ir gyvenamoji vieta 
priimančioje valstybėje narėje;

prievolė paslaugų teikėjui kuo greičiau 
informuoti kompetentingas institucijas:
– jei darbuotojas nėra arba nebuvo 
komandiruotas arba komandiruotė 
atšaukiama anksčiau, nei planuota;
– jeigu veikla nutraukiama;
– jeigu komandiruotas darbuotojas 
darbdavio buvo paskirtas į kitą bendrovę 
įsisteigimo valstybėje narėje, visų pirma 
bendrovių perleidimo arba susiliejimo 
atveju.

Or. de

Pagrindimas

Informacijos teikimas gali būti kontroliuojamas tik tuo atveju, jei aiškiai apibrėžiamas tos 
informacijos pobūdis. Be to, kai teikiama išsami informacija, lengviau surinkti statistiką apie 
komandiruotus darbuotojus ir taip nustatyti, ar sėkmingai įgyvendinamas siektinas direktyvos 
tikslas.
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Pakeitimas 541
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui,
pateikti atsakingoms kompetentingoms
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolę kitoje valstybėje narėje 
įsisteigusiam paslaugų teikėjui prieš 
pradedant teikti paslaugas pateikti 
atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją paskirties valstybės narės 
kalba, kurioje turi būti nurodyta ši 
informacija:

i) paslaugų teikėjo tapatybė,
ii) komandiruoto darbuotojo tapatybė,

iii) numatomas jų skaičius,
iv) numatoma komandiravimo trukmė ir 
numatoma vieta, kurioje bus teikiama 
paslauga,

v) prieinama ir aiškiai apibrėžta vieta, 
kurioje laikomi audito dokumentai (pvz., 
darbo sutartys, darbo užmokesčio lapeliai, 
darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinantys ar lygiaverčiai dokumentai) 
arba kurioje su jais galima susipažinti 
popieriuje arba elektroninėje laikmenoje,
(vi) asmens, įgalioto priimti paslaugą 
paskirties valstybėje narėje, t. y. asmens, 
kuriam gali būti pristatyti 
administraciniai sprendimai arba 
oficialūs dokumentai, turintys teisinį 
poveikį kitoje valstybėje narėje 
įsisteigusiam paslaugų teikėjui, vardą, 
pavardę ir adresą,
vii) paslaugos, kuriomis grindžiamas jų 
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komandiravimas.

Kitoje valstybėje narėje įsisteigusio 
paslaugų teikėjo prašoma nedelsiant 
informuoti kompetentingas institucijas 
apie bet kokius deklaracijoje pateiktos 
informacijos pokyčius.

Or. de

Pakeitimas 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolė, nustatyta kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją ne vėliau kaip likus vienam 
mėnesiui iki paslaugų teikimo dienos, 
pagal kurią deklaracijoje, visų pirma,
nurodoma:

− paslaugų teikėjo tapatybė;
− numatomas komandiruotų darbuotojų 
skaičius ir jų asmens tapatybės duomenys;
− numatoma komandiravimo laikotarpio 
trukmė;

− vieta, kurioje bus teikiama paslauga;
− paslaugos, kuriomis grindžiamas 
komandiravimas;

Or. en
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Pakeitimas 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolė, nustatyta kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms deklaraciją ne 
vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki 
paslaugų teikimo dienos, pagal kurią 
deklaracijoje, visų pirma, nurodoma:

− paslaugų teikėjo tapatybė, ypač jo vardas 
ir pavardė, gimimo vieta ir data, namų 
adresas ir apgyvendinimo jo buvimo 
priimančiojoje valstybėje narėje adresas;
− numatomas komandiruotų darbuotojų 
skaičius ir jų asmens tapatybės duomenys;
− numatoma komandiravimo laikotarpio
trukmė;
− vieta, kurioje bus teikiama paslauga;
− paslaugos, kuriomis grindžiamas 
komandiravimas;

Or. en

Pakeitimas 544
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
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pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms deklaraciją 
prieš pradedant teikti paslaugas, pagal 
kurią deklaracijoje viena priimančiosios 
valstybės narės oficialiųjų kabų nurodoma 
bent:

1) paslaugų teikėjo tapatybė;
2) numatomas komandiruotų darbuotojų 
skaičius ir jų asmens tapatybės duomenys;
3) numatoma komandiravimo trukmė ir 
vieta, kurioje bus teikiama paslauga;
4) paslaugos, kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas.
Ši deklaracija atnaujinama, jei prieš 
teikiant paslaugą ir ją teikiant 
informacijos turinys pasikeičia.

Or. en

Pakeitimas 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų,
numatomas jų skaičius, numatoma jų
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolė, nustatyta kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją iki paslaugų teikimo dienos, 
pagal kurią deklaracijoje bent jau
nurodoma:
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i) paslaugų teikėjo tapatybė;
ii)  numatomas visų komandiruotų 
darbuotojų skaičius ir jų duomenys;
iii) numatoma jų buvimo trukmė ir vieta, iš 
kurios bus teikiamos paslaugos, ir 
iv) paslaugos, kuriomis grindžiamas 
komandiravimas;

Or. fr

Pakeitimas 546
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas;

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją prieš pradedant teikti 
paslaugas. Šioje deklaracijoje nurodoma,
kad paslaugų teikėjas yra informuotas 
apie Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
nustatytas būtinąsias darbo sąlygas ir 
sutiko jų laikytis. Joje pateikiama bent ši 
informacija: paslaugų teikėjo tapatybė, jo 
paskirto atstovo ir asmens, įgalioto priimti 
paslaugas, vardas, pavardė ir adresas, 
komandiravimo trukmė, jo pradžios data,
komandiruotų darbuotojų tapatybė ir
skaičius, pareigos, kurias jie turi atlikti, jų 
darbo vieta ir gyvenamoji vieta 
priimančioje valstybėje narėje.

Or. de

Pakeitimas 547
Martin Kastler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją priimančiosios valstybės narės 
kalba vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje turi
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, komandiruoto darbuotojo 
tapatybė, vieta priimančiojoje valstybėje 
narėje, kurioje laikomi b punkte nurodyti 
dokumentai, asmens, įgalioto priimti 
paslaugas, vardas, pavardė ir adresas 
priimančioje valstybėje narėje ir sektorius, 
į kurį komandiruojamas darbuotojas;
darbdavys turi nedelsdamas informuoti 
kompetentingas institucijas apie bet 
kokius šios informacijos pokyčius.

Or. de

Pakeitimas 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui,
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų,
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui,
anglų kalba arba priimančiosios valstybės 
narės kalba pranešti atsakingoms 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms prieš pradedant teikti 
paslaugas, pagal kurią pranešime
nurodoma bent paslaugų teikėjo tapatybė,
numatomas komandiruotų darbuotojų
skaičius ir jų asmens tapatybės duomenys,
paskirtas kontaktinis asmuo, jų veiklos 
pradžia ir numatoma trukmė ir vieta ir 
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paslaugos, kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas;

Or. en

Pakeitimas 549
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai įvardytų 
komandiruotų darbuotojų, numatomas jų 
skaičius, numatoma jų buvimo trukmė ir 
vieta ir paslaugos, kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas;

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms išankstinę
deklaraciją ne vėliau kaip likus penkioms 
dienoms iki paslaugų teikimo dienos, 
pagal kurią deklaracijoje turėtų būti 
nurodoma bent paslaugų teikėjo tapatybė, 
vienas ar daugiau aiškiai įvardytų 
komandiruotų darbuotojų, numatomas jų 
skaičius, numatoma jų buvimo trukmė ir 
vieta ir paslaugos, kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas;

Or. en

Pakeitimas 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją iki pradėjus teikti paslaugas, 
pagal kurią deklaracijoje bent jau
nurodoma paslaugų teikėjo tapatybė, 
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tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas; 

aiškiai ir atskirai įvardytų komandiruotų 
darbuotojų numatomas skaičius, paskirtas 
kontaktinis asmuo, pradžia, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta, iš kurios bus 
teikiamos paslaugos, ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

Or. fr

Pakeitimas 551
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas; 

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją iki pradėjus teikti paslaugas, 
pagal kurią deklaracijoje bent jau
nurodoma paslaugų teikėjo tapatybė, 
aiškiai įvardytų komandiruotų darbuotojų,
numatoma jų buvimo trukmė ir vieta, iš 
kurios bus teikiamos paslaugos, ir 
paslaugos, kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas;

Or. fr

Pakeitimas 552
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
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pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė ir aiškiai įvardyti komandiruoti 
darbuotojai, numatomas jų skaičius, 
numatoma jų buvimo trukmė ir vieta ir 
paslaugos, kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas; darbuotojams turi būti 
prieinamos visų dokumentų kopijos;

Or. fr

Pakeitimas 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prievolė paslaugų teikėjui kuo 
greičiau informuoti atsakingas 
nacionalines kompetentingas institucijas:
– jei darbuotojas nėra arba nebuvo 
komandiruotas arba komandiruotė 
atšaukiama anksčiau, nei planuota;
− jei paslaugos, kuria grindžiamas 
komandiravimas, teikimas nutraukiamas;
– jei komandiruotas darbuotojas 
darbdavio buvo paskirtas į kitą bendrovę, 
visų pirma bendrovių perleidimo arba 
susiliejimo atveju; 
– jei pasikeitė pagal 9 straipsnio 1 dalies a 
punktą pateikta informacija;

Or. en
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Pakeitimas 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje 
jos teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti 
popieriuje ar elektroninėje laikmenoje 
darbo sutarties (arba lygiaverčio 
dokumento, kaip apibrėžta Direktyvoje 
91/533/EB, įskaitant reikiamais ar 
susijusiais atvejais tos direktyvos 4 
straipsnyje paminėtą papildomą 
informaciją), darbo užmokesčio lapelių, 
darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje 
jos teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 

b) prievolę paslaugos teikimo laikotarpiu
ir ne daugiau kaip dvejus metus po to, kai 
baigiama teikti paslauga, paslaugos 
teikimo vietoje turėti ar pateikti
kompetentingoms institucijoms ir
profesinėms sąjungoms ir (arba) saugoti 
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priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos,
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių 
ar išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

popieriuje ar elektroninėje laikmenoje
dokumentus. Šis įpareigojimas visų pirma 
susijęs su šiais dokumentais:

− A1 forma, kuri įrodo, kad jis apdraustas 
socialinės apsaugos draudimu buveinės 
valstybėje narėje;
– darbo sutartimi (arba lygiaverčiu 
dokumentu, kaip apibrėžta Direktyvoje 
91/533/EB, įskaitant reikiamais ar 
susijusiais atvejais tos direktyvos 4 
straipsnyje paminėtą papildomą 
informaciją);
− darbo užmokesčio lapeliais;
– darbo laiko apskaitos žiniaraščiais;
− išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijomis arba 
lygiaverčių dokumentų kopijomis;

− pagal Direktyvą 89/391/EB 
reikalaujamu pavojaus sveikatai ir saugai 
darbe, įskaitant apsaugos priemones, 
vertinimu;
– jei komandiruotas darbuotojas yra 
trečiosios valstybės pilietis – jo darbo 
leidimo ir leidimo gyventi kopijas.
Dokumentai laikomi lengvai prieinamoje 
ir aiškiai įvardytoje priimančiosios 
valstybės narės teritorijoje esančioje 
vietoje, pvz., darbovietėje, statybvietėje, 
judžių transporto sektoriaus darbuotojų 
atveju – centrinėje veiklos organizavimo 
būstinėje arba transporto priemonėje, su 
kuria teikiamos paslaugos;

Or. en
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Pakeitimas 556
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių 
ar išmokėtus darbo užmokesčius
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu ir 
dvejus metus po to, kai baigiama teikti 
paslauga, lengvai prieinamoje ir aiškiai 
įvardytoje vietoje valstybėje narėje, į kurią 
komandiruojamas darbuotojas, pvz., 
darbovietėje, judžių darbuotojų atveju –
transporto priemonėje, su kuria teikiamos 
paslaugos, turėti ar pateikti ir (arba) saugoti 
popieriuje ar elektroninėje laikmenoje visų 
pirma šiuos dokumentus:

– komandiruoto darbuotojo tapatybę 
patvirtinantį dokumentą,
– A1 formos dokumento, patvirtinančio, 
kad darbuotojas apdraustas socialinės 
apsaugos draudimu įsisteigimo valstybėje 
narėje kopiją, 
– darbo sutartį (arba lygiavertį dokumentą, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 91/533, 
įskaitant tos direktyvos 4 straipsnyje 
paminėtą papildomą informaciją),
– darbo užmokesčio lapelius ir išmokėtus 
darbo užmokesčius patvirtinančius 
dokumentus,
– darbo laiko apskaitos žiniaraščius,

– darbuotojų sveikatos ir saugos rizikos 
įvertinimą pagal Direktyvą 89/391/EB,
– jei komandiruotas darbuotojas yra 
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trečiosios valstybės pilietis – jo darbo 
leidimo ir leidimo gyventi kopijas.

Or. de

Pakeitimas 557
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių 
ar išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu ir 
ne daugiau kaip dvejus metus po to, kai 
baigiama teikti paslauga, lengvai 
prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje visų pirma 
šiuos dokumentus:

– A1 formos dokumento, patvirtinančio, 
kad darbuotojas apdraustas socialinės 
apsaugos draudimu įsisteigimo valstybėje 
narėje kopiją, 
– darbo sutartį (arba lygiavertį dokumentą, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 91/533, 
įskaitant tos direktyvos 4 straipsnyje 
paminėtą papildomą informaciją),
– darbo užmokesčio lapelius ir išmokėtus 
darbo užmokesčius patvirtinančius 
dokumentus,
– darbo laiko apskaitos žiniaraščius,
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– darbuotojų sveikatos ir saugos rizikos 
įvertinimą pagal Direktyvą 89/71/EB,
– jei komandiruotas darbuotojas yra 
trečiosios valstybės pilietis – jo darbo 
leidimo ir leidimo gyventi kopijas.

Or. de

Pakeitimas 558
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo 
užmokesčio lapelių, darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių ar išmokėtus darbo 
užmokesčius patvirtinančių dokumentų 
kopijas arba lygiaverčių dokumentų 
kopijas;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties
(arba lygiaverčio dokumento, kuriame 
išdėstytos būtinos įdarbinimo sąlygos), 
darbo užmokesčio lapelių, darbo laiko 
apskaitos žiniaraščių, išmokėtus darbo 
užmokesčius patvirtinančių dokumentų ir
A1 formos pažymėjimo, patvirtinančio, 
kad darbuotojas apdraustas socialinės 
apsaugos draudimu komandiruojančioje 
valstybėje narėje, kopijas arba lygiaverčių 
dokumentų kopijas;

Or. de

Pakeitimas 559
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo 
užmokesčio lapelių, darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių ar išmokėtus darbo 
užmokesčius patvirtinančių dokumentų 
kopijas arba lygiaverčių dokumentų 
kopijas;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties
(arba lygiaverčio dokumento, kuriame 
nurodytos įdarbinimo sąlygos), darbo 
užmokesčio lapelių, darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių ar išmokėtus darbo 
užmokesčius patvirtinančių dokumentų, 
trečiųjų šalių piliečiams – darbo leidimo 
ir leidimo gyventi, A1 formos pažymėjimo, 
patvirtinančio, kad darbuotojas 
apdraustas socialinės apsaugos draudimu 
buveinės valstybėje narėje, kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

Or. de

Pakeitimas 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
transporto sektoriaus darbuotojų atveju –
centrinėje veiklos organizavimo būstinėje 
arba transporto priemonėje, su kuria 
teikiamos paslaugos, turėti ar pateikti ir
(arba) saugoti popieriuje ar elektroninėje 
laikmenoje darbo sutarties (arba 
lygiaverčio dokumento, kaip apibrėžta
Direktyvos 91/533/EB 2 straipsnio 2 dalyje 
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direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo 
užmokesčio lapelių, darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių ar išmokėtus darbo 
užmokesčius patvirtinančių dokumentų 
kopijas arba lygiaverčių dokumentų 
kopijas;

ir 4 straipsnyje) kopijas; kitus 
dokumentus, pvz., darbo užmokesčio 
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas, 
priimančiosios valstybės narės valdžios 
institucijų prašymu per 6 straipsnio 5 
dalyje nurodytą pagrįstą laikotarpį turėtų 
pateikti darbdavys arba įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos;

Or. en

Pakeitimas 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio 
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

b) prievolę lengvai prieinamoje ir aiškiai 
įvardytoje jos teritorijoje esančioje vietoje, 
pvz., darbovietėje, statybvietėje, judžių 
transporto sektoriaus darbuotojų atveju –
centrinėje veiklos organizavimo būstinėje 
arba transporto priemonėje, su kuria 
teikiamos paslaugos, turėti ar pateikti ir
(arba) saugoti popieriuje ar elektroninėje 
laikmenoje darbo sutarties (arba 
lygiaverčio dokumento, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio 
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas, formas, 
kuriose pateikiama informacija apie 
priklausymą socialinio draudimo tinklui 
kilmės šalyje, arba išsamius duomenis 
apie socialinio draudimo įstaigą, kuriai 
priklauso komandiruoti darbuotojai jų 
buvimo priimančiojoje šalyje metu 
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(Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir 
Reglamentas (EB) Nr. 987/2009), kilmės 
šalies kompetentingos darbo medicinos 
tarnybos išduotą tinkamumo dirbti 
pažymą;

Or. en

Pakeitimas 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio 
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių
transporto sektoriaus darbuotojų atveju –
centrinėje veiklos organizavimo būstinėje 
arba transporto priemonėje, su kuria 
teikiamos paslaugos, turėti ar pateikti per 
pagrįstą laikotarpį ir (arba) saugoti 
popieriuje ar elektroninėje laikmenoje
(paslaugų teikėjo pasirinkimu) darbo 
sutarties (arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio 
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų, išduotų pagal 
nacionalinius įsisteigimo valstybių narių 
teisės aktus, kopijas;

Or. en

Pakeitimas 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio 
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), A1 formų, 
trečiųjų šalių piliečių darbo ir gyvenimo 
leidimų, darbo užmokesčio lapelių, darbo 
laiko apskaitos žiniaraščių ar išmokėtus 
darbo užmokesčius patvirtinančių 
dokumentų kopijas arba lygiaverčių 
dokumentų kopijas;

Or. fr

Pakeitimas 564
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
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(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio 
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

(arba lygiaverčio dokumento, kaip
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją) A1 formų, darbo 
užmokesčio lapelių, darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių ar išmokėtus darbo 
užmokesčius patvirtinančių dokumentų 
kopijas arba lygiaverčių dokumentų 
kopijas;

Or. fr

Pakeitimas 565
Nadja Hirsch

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prievolę paslaugų teikėjui skubiai 
informuoti kompetentingą instituciją:
– jei darbuotojas nėra arba nebuvo 
komandiruotas arba komandiruotė 
atšaukiama anksčiau, nei planuota;
– jeigu veikla nutraukiama;
– jeigu komandiruoto darbuotojo 
darbdavys paskyrė jį į kitą bendrovę 
įsisteigimo valstybėje narėje, visų pirma 
bendrovių perleidimo arba susiliejimo 
atveju.

Or. de

Pakeitimas 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 567
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) visų susijusių dokumentų ir 
standartinių bei nestandartinių šablonų 
vertimą, neatsižvelgiant į konkretaus 
dokumento ar šablono ilgį;

Or. de

Pakeitimas 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas į 
prašomas oficialiąsias ES kalbas;

Or. en
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Pakeitimas 569
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimą į 
pageidaujamą ES oficialiąją kalbą;

Or. de

Pakeitimas 570
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimą;

Or. de

Pakeitimas 571
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) įsipareigojimas suteikti b punkte 
nurodytų dokumentų vertimą į vieną iš 
priimančios šalies oficialiųjų kalbų;
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Or. fr

Pakeitimas 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimą į 
vieną iš priimančios šalies oficialiųjų 
kalbų;

Or. fr

Pakeitimas 573
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimą į 
valstybės narės oficialiąją kalbą;

Or. de

Pakeitimas 574
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu jį laiko 
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nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

reikalingu priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija ar įstaiga;

Or. en

Pakeitimas 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus; vertimas 
nebus daromas darbdavių sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 576
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) galimybę prašyti b punkte nurodytų 
dokumentų vertimo, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

Or. en

Pakeitimas 577
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) galimybę prašyti b punkte nurodytų 
dokumentų vertimo, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

Or. en

Pakeitimas 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Valstybė narė, į kurią 
komandiruojami darbuotojai, gali prašyti, 
kad su b punkte nurodytais dokumentais 
ir visais papildomais privalomais 
dokumentais kompetentingos 
nacionalinės institucijos galėtų susipažinti 
nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 579
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus 
ir praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais 

Išbraukta.
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valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

Or. de

Pakeitimas 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus 
ir praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais 
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) prireikus paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu. Atstovas 
arba asmuo ryšiams gali būti bet kuris 
darbdavio ar įsisteigimo valstybės 
darbdavių asociacijos, kuriai priklauso 
darbdavys, pasirinktas asmuo.
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Or. en

Pakeitimas 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

d) galimybę prireikus paskirti asmenį 
ryšiams, kuris pagal nacionalinius teisės 
aktus ir praktiką atstovautų darbdaviui 
priimančiojoje valstybėje narėje, į kurią 
darbuotojai komandiruojami, paslaugų 
teikimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 583
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) galimybę paskirti asmenį ryšiams, į kurį 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos galėtų 
tiesiogiai kreiptis, kad jis prireikus pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką 
derėtųsi darbdavio vardu su susijusiais 
socialiniais parneriais valstybėje narėje, į 
kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 584
Marek Henryk Migalski
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) galimybę prašyti paskirti asmenį 
ryšiams, kuris prireikus pagal nacionalinius 
teisės aktus ir praktiką derėtųsi darbdavio 
vardu su susijusiais socialiniais parneriais 
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 585
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) galimybę prašyti paskirti asmenį 
ryšiams, kuris prireikus pagal nacionalinius 
teisės aktus ir praktiką derėtųsi darbdavio 
vardu su susijusiais socialiniais parneriais 
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 586
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 

d) galimybę prašyti paskirti asmenį 
ryšiams, kuris prireikus pagal nacionalinius 
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praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

teisės aktus ir praktiką derėtųsi darbdavio 
vardu su susijusiais socialiniais parneriais
priimančiojoje valstybėje narėje paslaugų 
teikimo laikotarpiu.

Or. hu

Pakeitimas 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) prievolę paskirti teisinį atstovą, kuris
komandiravimo laikotarpiu ir iki vienų 
metų po paslaugos teikimo gyventų 
valstybėje narėje, į kurią komandiruojami 
darbuotojai, rūpintųsi administracinėmis 
ir teismo procedūromis ir prireikus pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką 
derėtųsi darbdavio vardu su susijusiais 
socialiniais parneriais valstybėje narėje, į 
kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 588
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 

d) prievolę paskirti teisinį atstovą, kuris
paslaugų teikimo laikotarpiu gyventų 
valstybėje narėje, į kurią komandiruojami 
darbuotojai, prireikus pagal nacionalinius
teisės aktus ir praktiką darbdavio vardu
derėtųsi su susijusiais socialiniais 
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laikotarpiu. parneriais toje valstybėje narėje dėl 
kolektyvinių sutarčių ir jas sudarytų.

Or. en

Pakeitimas 589
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus 
ir praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais 
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

d) prievolę paskirti teisinį arba įgaliotąjį 
atstovą, kuris prisiimtų paslaugos teikėjo 
užduotis valstybėje narėje, į kurią 
darbuotojai komandiruojami, ir kuris būtų 
oficialiai įgaliotas priimti korespondenciją 
komandiruojančios įmonės vardu.

Or. de

Pakeitimas 590
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) prievolę paskirti teisinį atstovą. Teisinio 
atstovo įpareigojimai yra pagal
nacionalinius teisės aktus ir praktiką
atstovauti teismo ir administraciniuose 
procesuose ir derybose, prireikus derėtis
darbdavio vardu su susijusiais socialiniais 
parneriais valstybėje narėje, į kurią 
darbuotojai komandiruojami, paslaugų 
teikimo laikotarpiu.

Or. en



PE504.078v01-00 100/113 AM\924423LT.doc

LT

Pakeitimas 591
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
kompetentinga institucija ar įstaiga
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 592
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką
atliktų teisinio atstovo funkcijas arba 
prireikus derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių, kuriose reikalaujama, kad būtų paskirtas asmuo ryšiams, tokio 
asmens užduotis yra ne derėtis su socialiniais partneriais priimančiojoje valstybėje narėje, o 
atlikti kontaktinio asmens ir informacijos šaltinio (kaip atstovo) funkcijas. Nurodant tik 
derybų funkciją rizikuojama trukdyti nacionalinėms kolektyvinių derybų sistemoms. Taigi 
reikėtų aiškiai nurodyti, kad asmens ryšiams užduotis yra atlikti atstovo funkcijas.
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Pakeitimas 593
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) prievolę paskirti teisinį arba įgaliotąjį 
atstovą, kuris prisiimtų paslaugos teikėjo 
užduotis valstybėje narėje, į kurią 
darbuotojai komandiruojami, ir kuris 
būtų oficialiai įgaliotas savo biuro adresu 
toje valstybėje narėje priimti 
korespondenciją komandiruojančios 
įmonės vardu. Prireikus į atstovo pareigas 
įeina derėjimasis pagal nacionalinius teisės 
aktus ir praktiką darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

Or. de

Pakeitimas 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland,
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, į kurį 
galėtų kreiptis valstybės narės 
kompetentingos institucijos ir kuris būtų 
įgaliotas prireikus pagal nacionalinius 
teisės aktus ir praktiką derėtis darbdavio 
vardu su susijusiais socialiniais parneriais 
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
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laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 595
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pl

Pagrindimas

Kalbinis pakeitimas (taikomas tik lenkų k. versijai). Lenkų kalbos versijoje trūksta labai 
svarbios dalies.

Pakeitimas 596
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Valstybės narės gali pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 56 
straipsnį ir vadovaudamosi atitinkamais 
nacionaliniais įstatymais išdėstyti kitus 
administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones.

Or. de
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Pakeitimas 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kitus administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones, be kurių 
kompetentingos institucijos negali 
veiksmingai atlikti joms priklausančių 
priežiūros užduočių. Šie reikalavimai 
skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bet kokios nacionalinės kontrolės 
priemonės arba 1 dalies b punkte 
nurodytas dokumentas gali būti 
naudojamas tik gavus išankstinį Europos 
Komisijos patvirtinimą ir tik siekiant 
patikrinti, ar laikomasi Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje nurodytų darbo 
sutarties sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

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

1a. Valstybės narės nediskriminuodamos, 
pagrįsdamos ir proporcingai nustato visus 
reikalingus administracinius reikalavimus 
ir kontrolės priemones, nurodytas 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kovos su šešėline ekonomika 
priemonės, pvz., prievolė darbuotojui 
paskirti asmeninį mokesčių mokėtojo 
numerį. 

Or. en

Pakeitimas 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės laisvai nustato 
administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones viršijančias, 
nurodytas b ir c punktuose, su sąlyga, kad 
jos atitinka Sąjungos proporcingumo ir 
būtinybės principus ir kad valstybės narės 
paslaugų teikėjams praneša apie naujas 
nuostatas tiksliu, aiškiu ir prieinamu 
būdu;
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Or. fr

Pakeitimas 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad su 
darbuotojų komandiravimu susijusias 
procedūras ir formalumus bendrovėms 
būtų paprasta užbaigti nuotoliniu būdu ir 
naudojant elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 603
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad su 
darbuotojų komandiravimu susijusias 
procedūras ir formalumus bendrovėms 
būtų paprasta užbaigti nuotoliniu būdu ir 
naudojant elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais.

2. Valstybės narės užtikrina, kad su 
darbuotojų komandiravimu susijusias 
procedūras ir formalumus bendrovės 
galėtų užbaigti nuotoliniu būdu ir 
naudodamos elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais.

Or. de

Pakeitimas 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad su 
darbuotojų komandiravimu susijusias 
procedūras ir formalumus bendrovėms 
būtų paprasta užbaigti nuotoliniu būdu ir 
naudojant elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais.

2. Valstybės narės užtikrina, kad su 
darbuotojų komandiravimu susijusias 
procedūras ir formalumus bendrovėms 
būtų galima užbaigti nuotoliniu būdu ir 
naudojant elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais.

Or. en

Pakeitimas 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina 
ir tinkama taikyti nacionalines kontrolės 
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir 
standartų nustatymą bei į technologinius 
pokyčius, siekiant reikiamais atvejais 
pasiūlyti būtinus pakeitimus ar 
koregavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 606
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama taikyti nacionalines kontrolės 
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar 
veiksminga taikyti nacionalines kontrolės 
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

Or. de

Pakeitimas 607
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama taikyti nacionalines kontrolės 
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstomas
nacionalinių kontrolės priemonių 
veiksmingumas, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį, vienodesnių, 
labiau standartizuotų dokumentų rengimą, 
su komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

Or. de
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Pakeitimas 608
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama taikyti nacionalines kontrolės 
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama taikyti nacionalines kontrolės 
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
rekomendavimą bei į technologinius 
pokyčius, siekiant reikiamais atvejais 
rekomenduoti valstybėms narėms
pakeitimus ar koregavimus.

Or. de

Pakeitimas 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama taikyti nacionalines kontrolės
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos Europos Komisija 
peržiūri, kaip taikomos nacionalinės
kontrolės priemonės, atsižvelgdama į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 



AM\924423LT.doc 109/113 PE504.078v01-00

LT

nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant įvertinti ES masto skaitmeninės 
išankstinio informavimo sistemos 
būtinumą ir įgyvendinamumą ir
reikiamais atvejais pasiūlyti būtinus 
pakeitimus ar koregavimus.

Or. en

Pakeitimas 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama taikyti nacionalines kontrolės 
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar taikyti 
nacionalines kontrolės priemones, 
atsižvelgiant į bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija sistemos naudojimo 
patirtį ir veiksmingumą, vienodesnių, 
labiau standartizuotų dokumentų rengimą, 
su komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

Or. fr

Pakeitimas 611
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama taikyti nacionalines kontrolės 

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar taikyti 
nacionalines kontrolės priemones, 
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priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

atsižvelgiant į bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija sistemos naudojimo 
patirtį ir veiksmingumą, vienodesnių, 
labiau standartizuotų dokumentų rengimą, 
su komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

Or. fr

Pakeitimas 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama taikyti nacionalines kontrolės 
priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar 
veiksminga ir tinkama taikyti nacionalines 
kontrolės priemones, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sistemos naudojimo patirtį ir 
veiksmingumą, vienodesnių, labiau 
standartizuotų dokumentų rengimą, su 
komandiruotais darbuotojais susijusio 
patikrinimo bendrųjų principų ir standartų 
nustatymą bei į technologinius pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

Or. en

Pakeitimas 613
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Darbuotojo komandiravimo 
laikotarpiu darbo sąlygų patikrinimą 
atlieka valstybės narės, į kurią 
komandiruojama, atsakingos institucijos 
arba įstaiga. Jos gali savo iniciatyva 
atlikti faktinius patikrinimus ir kontrolę ir 
neprivalo vadovautis jokių patikrinimų ar 
kontrolės rezultatais.

Or. de

Pakeitimas 614
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Darbuotojo komandiravimo 
laikotarpiu darbo sąlygų patikrinimą 
atlieka valstybės narės, į kurią 
komandiruojama, atsakingos institucijos 
arba įstaiga. Jos gali savo iniciatyva 
atlikti faktinius patikrinimus ir kontrolę.  

Or. de

Pakeitimas 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tiek įsisteigimo valstybė narė, tiek 
valstybė narė, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, turi kompetenciją 
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tikrinti darbo santykių ir darbo sąlygų 
tinkamumą. Jei aiškinant nesutariama, 
viršenybę turi valstybės narės, į kurią 
komandiruojami darbuotojai, teisė.

Or. en

Pakeitimas 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Darbuotojo komandiravimo 
laikotarpiu valstybės narės, į kurią 
komandiruojami darbuotojai, valdžios 
institucijos arba kompetentinga įstaiga 
turi atlikti darbo sąlygų patikrinimą. Jos 
gali savo iniciatyva atlikti faktinius 
patikrinimus ir kontrolę ir neprivalo 
vadovautis jokiais įsisteigimo valstybės 
narės atliktų patikrinimų ir kontrolės 
rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 617
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Siekiant užtikrinti nuolatinį nacionalinių 
kontrolės priemonių įgyvendinimą, 
būtina, kad kitoje valstybėje narėje 
įsisteigę ir darbuotojus komandiruojantys 
paslaugų teikėjai paskirtų įgaliotąjį 
atstovą priimančioje valstybėje narėje. 
Teisinę galią turintys pranešimai ir 
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oficialūs dokumentai gali būti pristatyti 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių 
paslaugų teikėjų įgaliotajam atstovui. 

Or. de


