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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
įgyvendinimo tvarką
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010) 0794),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 48 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0005/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Valstybės narės raštu praneša Europos 
Komisijai apie 1 straipsnio l punkte 
nurodytus pranešimus, 3 straipsnyje 
nurodytus teisės aktus ir sistemas, pagal 8 
straipsnio 2 dalies reikalavimus sudarytas 
konvencijas ir 58 straipsnyje nurodytas 
minimalias išmokas, taip pat apie jų 

„1. Valstybės narės raštu praneša Europos 
Komisijai apie 1 straipsnio l punkte 
nurodytus pranešimus, 3 straipsnyje 
nurodytus teisės aktus ir sistemas, pagal 
8 straipsnio 2 dalies reikalavimus sudarytas 
konvencijas ir 58 straipsnyje nurodytas 
minimalias išmokas, taip pat apie jų 
vėlesnius esminius pakeitimus.“ Tokiuose 
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vėlesnius esminius pakeitimus.“ pranešimuose nurodoma […] diena, nuo 
kurios šis reglamentas pradedamas 
taikyti valstybių narių pranešimuose 
nurodytoms sistemoms.“

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
13 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba 
darbdavio registruota buveinė arba veiklos 
vieta, jei jis dirba vienai įmonei arba 
darbdaviui, teisės aktai, arba

i) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba 
darbdavio registruota buveinė arba veiklos 
vieta, jei jis dirba vienai įmonei arba 
darbdaviui, teisės aktai, arba valstybės 
narės, kurioje yra įmonių arba darbdavių 
registruotos buveinės arba veiklos vietos, 
teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar 
daugiau įmonių arba dviems ar daugiau 
darbdavių, kurių registruotos buveinės 
arba veiklos vietos yra tik vienoje 
valstybėje narėje; arba

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
13 straipsnio 1 dalies b punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba 
darbdavio registruota buveinė arba veiklos 
vieta, bet ne valstybės narės, kurioje jis 
gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar 
daugiau įmonių arba dviems ar daugiau 

ii) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba 
darbdavio registruota buveinė arba veiklos 
vieta, bet ne valstybės narės, kurioje jis 
gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar 
daugiau įmonių arba dviems ar daugiau 
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darbdavių ir bent vienos iš šių įmonių 
registruota buveinė arba veiklos vieta yra 
tik vienoje valstybėje narėje, bet ne 
valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, arba

darbdavių, kurių registruotos buveinės
arba veiklos vietos yra dviejose valstybėse 
narėse, kurių viena yra valstybė narė,
kurioje jis gyvena; arba

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
13 straipsnio 1 dalies b punkto i i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) valstybės narės, kurioje jis gyvena, 
teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau 
įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, 
kurių registruota buveinė arba veiklos 
vieta yra skirtingose valstybėse narėse ir ne 
valstybėje narėje, kurioje jis gyvena.“

iii) valstybės narės, kurioje jis gyvena, 
teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau 
įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, 
ir bent dviejų iš jų registruota buveinė ar 
veiklos vieta yra skirtingose valstybėse 
narėse ir ne valstybėje narėje, kurioje jis 
gyvena.“

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
71 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Administracinės komisijos taisyklės 
parengiamos bendru jos narių sutarimu.

Administracinė komisija sprendžia
kvalifikuota balsų dauguma, kaip 
apibrėžta sutartyse, išskyrus priimdama 
savo taisykles, kurios parengiamos jos 
narių tarpusavio susitarimu.

Or. en



PE476.065v01-00 8/9 PR\884321LT.doc

LT

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
71 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais kitais atvejais Administracinė 
komisija sprendžia kvalifikuota balsų 
dauguma, kaip numatyta Sutartyse.

išbraukta

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 987/2009
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„c) kitais atvejais valstybės narės, kuriai 
buvo pirmiausia pateiktas prašymas dėl jos 
teisės aktų taikymo, teisės aktai, jei asmuo 
užsiima vienos ar kelių rūšių profesine 
veikla dviejose ar daugiau valstybių narių.“

„c) visais kitais atvejais valstybės narės, 
kuriai buvo pirmiausia pateiktas prašymas 
dėl jos teisės aktų taikymo, teisės aktai, jei 
asmuo užsiima vienos ar kelių rūšių 
profesine veikla dviejose ar daugiau 
valstybių narių.“

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto -aa papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
XI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) Skirsnyje „VOKIETIJA“ 2 punktas 
pakeičiamas taip:
„Nepaisant šio reglamento 5 straipsnio a 
punkto ir Sozialgesetzbuch VI (Socialinio 
kodekso VI tomas) 7 straipsnio, asmuo, 
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kuris yra apdraustas privalomuoju 
draudimu kitoje valstybėje narėje arba 
gauna senatvės pensiją pagal kitos 
valstybės narės teisės aktus, Vokietijoje 
gali pasirinkti savanoriško draudimo 
sistemą.“

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto -ab papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004
XI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ab) Skirsnio „PRANCŪZIJA“ 1 punktas 
išbraukiamas.

Or. en


