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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybių narių gyventojų Europos 
pilietiškumo jausmas iš dalies yra 
paremtas galimybe gauti darbo vietą 
vidaus rinkoje ir todėl teisė gyventi ir 
dirbti kitoje Europos Sąjungoje valstybėje 
yra viena iš pagrindinių Sutartimis 
pripažintų ES pilietybės elementų ir viena 
iš pagrindinių ES laisvių.

Or. en

Pagrindimas

Laisvas asmenų judėjimas yra teisė, kurios ES valstybių narių piliečiams negalima nesuteikti, 
ir ji apima teisę į darbą, studijas ir gyvenimą pasirinktoje valstybėje narėje. Vadinasi, kad 
turi būti sukurtos visos reikalingos sąlygos, siekiant užtikrinti laisvą darbuotojų ir jų šeimų 
judėjimą, tokiu būdu išvengiant socialinio dempingo. Bet kokios rūšies diskriminacija šalyje, 
kurioje tokie darbuotojai yra įdarbinti, yra nepriimtina. Visos teisės turi būti užtikrintos, 
įskaitant galimybę naudotis viešosiomis paslaugomis, socialinėmis išmokomis, taip pat ir 
profesinių sąjungų teisėmis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad „įkurdama Sąjungos 
pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir 

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

teisingumo erdvę, Sąjunga, kuri yra 
grindžiama nedalomomis ir visuotinėmis 
vertybėmis: žmogaus orumu, laisve, 
lygybe ir solidarumu, daugiausia dėmesio 
savo veikloje skiria žmogui“. Chartijos 
V antraštinėje dalyje nustatytos pilietinės 
teisės, įskaitant 45 straipsnyje nustatytą 
kiekvieno Sąjungos piliečio teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje, ir ši teisė, pagal sutartis, gali 
būti suteikta trečiųjų šalių piliečiams, 
teisėtai gyvenantiems valstybės narės 
teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nustatyta Komisijos ataskaitoje Tarybai dėl bulgarų ir rumunų darbuotojų laisvo 
judėjimo, trečiųjų šalių darbuotojai, legaliai gyvenantys valstybėje narėje bei jų šeimos nariai 
turi tas pačias teises, kaip ir bet koks pilietis, gyvenantis ES valstybėje narėje. Jei šiai grupei 
priklausantys asmenys nebus įtraukti į Europos piliečių metų (2013 m.) programą, tai bus 
diskriminacija ir nevienodas požiūris, nuo kurių nukentės žmonės, gyvenantys Europoje, kuri 
laiko save pliuralistine ir daugiakultūrine.  

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kalbant apie darbuotojų migrantų 
teises ir judumo naudą tiek ES, tiek 
valstybių narių ekonomikoms, pagrindinis 
veiksnys siekiant veiksmingai taikyti 
Sąjungos teisės aktus šioje srityje, yra 
didinti darbuotojų, jų šeimos narių ir 
suinteresuotų šalių informuotumą, 
susijusį su jų teisėmis, galimybėmis ir 
priemonėmis, reikalingomis naudotis jų 
judėjimo laisve.

Or. en

Pagrindimas
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Šiuo metu informacija, kurią piliečiai gali gauti apie jų pilietines, socialines ir darbo teises 
yra nepakankama, ir dėl šio fakto kyla rimtų kliūčių laisvam darbuotojų judėjimui ES. 
Piliečiai, persikeldami iš vienos valstybės narės į kitą, turi būti tinkamai informuoti apie jų 
teises, kad darbdaviai jų neišnaudotų. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
pramonės pokyčių, naujų darbo modelių,
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis 
arba jų, kaip darbuotojų, profesinių 
sąjungų teisėmis, užtikrinant vienodą 
požiūrį į piliečius migrantus, ir 
užtikrinant, kad jie nebūtų naudojami 
kaip pigi darbo jėga. Laisvo judėjimo 
skatinimas gali padidinti piliečių galimybes 
visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos 
teikiamą naudą, bet darbo jėgos judumas 
turėtų būti derinamas su darbuotojų 
socialine apsauga ir profsąjungų teisėmis, 
ir darbdaviai neturėtų jo interpretuoti 
kaip galimybės sumažinti atlyginimus, 
sumažinti socialinės apsaugos išmokas 
arba apskritai pabloginti darbo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Judėjimo laisvė yra teisė, kurios ES valstybių narių piliečiams negalima nesuteikti, ir ji apima 
teisę į darbą, studijas ir gyvenimą pasirinktoje valstybėje narėje. Vadinasi, kad turi būti 
sukurtos visos reikalingos sąlygos, siekiant užtikrinti laisvą darbuotojų ir jų šeimų judėjimą, 
tokiu būdu išvengiant socialinio dempingo ir užsieniečių darbuotojų bei jų šeimų 
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išnaudojimo. Ypač svarbu užtikrinti vienodą galimybę naudotis viešosiomis paslaugomis, 
socialinėmis išmokomis, taip pat ir profesinių sąjungų teisėmis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Galimybė dirbti, studijuoti ir gyventi kitoje šalyje gali būti laikoma asmenybės vystimosi ir 
profesinės kvalifikacijos pagerinimo priemone. Be to, reikia skatinti ir teikti pagalbą kuriant 
teisėmis grindžiamas darbo vietas visose valstybėse narėse, kad asmenys realiai galėtų dirbti, 
kur nori ir niekas nebūtų priverstas palikti gimtąją šalį vien tik dėl nepalankių sąlygų. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 

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

antrinėje teisėje, tačiau nepaisant 
Sąjungos programų, skirtų skatinti laisvą 
darbuotojų judėjimą arba profesinį 
judumą, taikomų teisinių taisyklių ir 
realybės, su kuria susiduria piliečiai, 
norintys pasinaudoti šiomis teisėmis, 
neatitikimų vis dar yra. ES piliečiai vis dar 
nėra įsitikinę judumo nauda, be to, 
norėdami gyventi ir dirbti kitoje ES 
valstybėje narėje, jie susiduria su pernelyg 
daug praktinių kliūčių ir dažnai susiduria 
su sunkumais, susijusiais su jų tautybe, 
socialine ir šeimynine padėtimi arba 
pilietybe dėl netinkamų valstybių narių 
primestų teisinių ir administracinių 
priemonių, kurios taikomos ne pagal 
Sąjungos taisykles arba yra suprantamos 
kaip prieštaraujančios Sąjungos teisei.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu informacija, kurią piliečiai gali gauti apie jų pilietines, socialines ir darbo teises 
yra nepakankama, ir dėl šio fakto kyla rimtų kliūčių laisvam darbuotojų judėjimui ES. 
Piliečiai, persikeldami iš vienos valstybės narės į kitą, turi būti tinkamai informuoti apie jų 
teises, kad darbdaviai jų neišnaudotų. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10(a)Pagal Sąjungos teisę, susijusią su 
laisvu darbuotojų judėjimu, valstybės 
narės negali dėl tautybės tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuoti įdarbinimo 
srityse ES darbuotojų migrantų ir jų 
šeimų. Pagal Sąjungos teisę ES 
darbuotojams migrantams taikomos 
vienodos sąlygos, susijusios su mokesčiais 
ir socialinėmis pašalpomis, profesinių 
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sąjungų naryste, socialiniu būstu ir 
galimybėmis jų vaikams įgyti bendrąjį 
lavinimą, amatą ir mokytis profesinio 
mokymo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nustatyta Komisijos ataskaitoje Tarybai dėl bulgarų ir rumunų darbuotojų laisvo 
judėjimo, trečiųjų šalių darbuotojai, legaliai gyvenantys valstybėje narėje, bei jų šeimos 
nariai turi tas pačias teises, kaip ir bet koks pilietis, gyvenantis ES valstybėje narėje. Todėl 
reikia, kad būtų užtikrintos visų šių žmonių, kai jie persikelia iš vienos šalies į kitą, teisės. 
Privalo būti užtikrintos vienodos sąlygos, ypač susijusios su galimybe naudotis viešosiomis 
paslaugomis ir socialiniu draudimu, su profesinių sąjungų teisėmis ir su šeimos sujungimu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai, įskaitant trečiųjų šalių piliečius, 
teisėtai gyvenančius valstybės narės 
teritorijoje, arba trečiosiose šalyse 
gyvenančius šeimos narius ir kitus šeimos 
narius (de facto sąjungos partnerius), 
kurie lydi Sąjungos piliečius arba pas juos 
vėliau atvyksta, informacijos sklaidos 
veikla turėtų būti vykdoma visoje Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, ir jų šeimos nariams 
turėtų būti užtikrintos tos pačios teisės kaip ir ES valstybių narių gyventojams. Jei šiai grupei 
priklausantys asmenys nebus įtraukti į Europos piliečių metų (2013 m.) programą, tai bus 
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diskriminacija ir nevienodas požiūris, nuo kurių nukentės žmonės, gyvenantys Europoje, kuri 
laiko save pliuralistine ir daugiakultūrine.  

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) vis dėlto, kad ES piliečiai galėtų 
priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su 
naudojimusi laisvo judėjimo teise, vien 
skleisti informaciją apie šią teisę nepakaks; 
būtina tinkamai informuoti piliečius apie jų 
darbo tarpvalstybines teises, suteiktas 
jiems ES darbo teisės aktais. Tik turėdami 
tokią informaciją jie galės visapusiškai 
naudotis šiomis teisėmis ir be 
diskriminacijos apsaugoti savo darbo 
teises, kad laisvu judėjimu niekada 
nebūtų naudojamasi su nelygybe ir 
socialiniu dempingu susijusiems tikslams 
pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Visi darbuotojai turi būti informuojami apie jų teises, ir visų pirma apie jų darbo teises. 
Darbuotojai turi turėti galimybę be apribojimų gauti informaciją dėl darbo teisių visose 
valstybėse narėse. Tai padės išvengti darbdavių vykdomo išnaudojimo, su darbo užmokesčiu 
susijusios diskriminacijos ir socialinio dempingo.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Piliečiai taip pat turi būti 
informuojami apie EURES tinklą 
atsižvelgiant į darbo jėgos judumą 
Sąjungoje, ypač tarp pasienio regionų, ir 
apie tinklo indėlį skatinant darbo judumą 
Sąjungoje, visiems piliečiams, įskaitant ir 
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neįgalius žmones, ketinančius dirbti kitoje 
užsienio valstybėje narėje, suteikiant 
informaciją apie laisvas darbo vietas, apie 
mokymą ir apie profesinio mokymo 
galimybes bei darbo ir gyvenimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Laisvas asmenų judėjimas yra teisė, kurios ES valstybių narių piliečiams negalima nesuteikti, 
ir ji apima teisę į darbą, studijas ir gyvenimą pasirinktoje valstybėje narėje. EURES tinklas 
gali veikti kaip priemonė, kuria perduodama informacija apie darbo teises ir galimybes kitose 
valstybėse narėse.  

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Laisvas asmenų judėjimas yra teisė, kurios ES valstybių narių piliečiams negalima nesuteikti, 
ir  ji apima teisę į darbą, studijas ir gyvenimą pasirinktoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, ir jų šeimos nariams 
turėtų būti užtikrintos tos pačios teisės kaip ir ES valstybių narių gyventojams. Jei šiai grupei 
priklausantys asmenys nebus įtraukti į Europos piliečių metų (2013 m.) programą, tai bus 
diskriminacija ir nevienodas požiūris, nuo kurių nukentės žmonės, gyvenantys Europoje, kuri 
laiko save pliuralistine ir daugiakultūrine.  

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti veiklą, kuria siekiama kovoti su 
diskriminacija dėl tautybės, siekiant 
nugalėti išankstines nuostatas, kurios 
daro poveikį piliečių teisei laisvai judėti ir 
teisei dirbti bei gyventi kitoje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu informacija, kurią piliečiai gali gauti apie jų pilietines, socialines ir darbo teises 
yra nepakankama, ir dėl šio fakto kyla rimtų kliūčių laisvam darbuotojų judėjimui ES. 
Piliečiai, persikeldami iš vienos valstybės narės į kitą, turi būti tinkamai informuoti apie jų 
teises, kad darbdaviai jų neišnaudotų. 
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

- konferencijos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi reikšmę 
ir naudą ir apskritai apie ES piliečių teises, 
įskaitant trečiųjų šalių pilietybę turinčių 
šeimos narių, kurie lydi persikeliančius į 
kitą valstybę narę Sąjungos piliečius arba 
pas juos vėliau atvyksta, teises;

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, ir jų šeimos nariams 
turėtų būti užtikrintos tos pačios teisės kaip ir ES valstybių narių gyventojams. Jei šiai grupei 
priklausantys asmenys nebus įtraukti į Europos piliečių metų (2013 m.) programą, tai bus 
diskriminacija ir nevienodas požiūris, nuo kurių nukentės žmonės, gyvenantys Europoje, kuri 
laiko save pliuralistine ir daugiakultūrine.  

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

- daugiakalbio tinklo „Europe Direct“,
interneto svetainių „Your Europe“ ir 
EURES, kurie yra svarbūs informacijos 
apie ES piliečių teises ir darbuotojų bei jų 
šeimos narių teises atitinkamoje šalyje, 
kurioje jie dirba, centrai, taip pat 
iniciatyvų, pvz., „Judus jaunimas“,
stiprinimas ir populiarinimas;

Or. en

Pagrindimas
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Laisvas asmenų judėjimas yra teisė, kurios ES valstybių narių piliečiams negalima nesuteikti, 
ir ji apima teisę į darbą, studijas ir gyvenimą pasirinktoje valstybėje narėje. EURES tinklas 
gali veikti kaip priemonė, kuria perduodama informacija apie darbo teises ir galimybes kitose 
valstybėse narėse.  


