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Pakeitimas 33
Laurence J.A.J. Stassen
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) laisvas darbuotojų judėjimas taip pat 
yra svarbus veiksnys kuriant tikrą 
Sąjungos darbo rinką, nes jis leidžia 
darbuotojams persikelti iš didelio nedarbo 
teritorijų į teritorijas, kuriose trūksta 
darbo jėgos, padeda daugiau žmonių rasti 
geriau prie jų įgūdžių pritaikytą darbą ir 
šalina kliūtis darbo rinkoje;

(2) Laisvas asmenų ir darbuotojų 
judėjimas labai smarkiai nuvylė: pigios
darbo jėgos iš Rytų Europos antplūdis 
stumia Vakarų Europos darbuotojus iš 
darbo rinkos (nesąžininga konkurencija),
didėja nusikalstamumas ir kyla kitų 
problemų;

Or. nl

Pakeitimas 34
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) laisvas darbuotojų judėjimas taip pat 
yra svarbus veiksnys kuriant tikrą 
Sąjungos darbo rinką, nes jis leidžia 
darbuotojams persikelti iš didelio nedarbo 
teritorijų į teritorijas, kuriose trūksta 
darbo jėgos, padeda daugiau žmonių rasti 
geriau prie jų įgūdžių pritaikytą darbą ir 
šalina kliūtis darbo rinkoje;

(2) dėl dabartinės krizės sukelto 
didėjančio nedarbo itin padidėjo 
priverstinis daugelio valstybių narių 
darbuotojų judumas, atsiradęs dėl 
būtinybės. Vienintelis būdas pakeisti šią 
tendenciją – suteikti aukštos kokybės 
deramą darbą visose atitinkamose 
valstybėse narėse ir padidinti tokio darbo 
vietų skaičių ir taip užtikrinti, kad laisvas 
judėjimas būtų nuolat grindžiamas 
pasirinkimu, o ne būtinybe;

Or. pt

Pakeitimas 35
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) laisvas darbuotojų judėjimas taip pat 
yra svarbus veiksnys kuriant tikrą Sąjungos 
darbo rinką, nes jis leidžia darbuotojams 
persikelti iš didelio nedarbo teritorijų į 
teritorijas, kuriose trūksta darbo jėgos, 
padeda daugiau žmonių rasti geriau prie jų 
įgūdžių pritaikytą darbą ir šalina kliūtis 
darbo rinkoje;

(2) laisvas darbuotojų judėjimas taip pat 
yra svarbus veiksnys kuriant tikrą Sąjungos 
darbo rinką, nes jis leidžia darbuotojams 
persikelti į teritorijas, kuriose esama 
daugiau galimybių įsidarbinti, padeda 
daugiau žmonių rasti geriau prie jų įgūdžių 
pritaikytą darbą ir šalina kliūtis darbo 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 36
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ekonomikos valdymas ir jo užimtumo 
politika sudarė sąlygas rastis 
lankstesnėms darbo rinkoms, nukreiptoms 
suardyti socialinę apsaugą ir gerovės 
valstybę, pakenkti darbuotojų teisėms, 
kolektyvinėms deryboms ir kt., ir todėl 
darbuotojai spaudžiami priimti darbo 
sąlygas, kuriomis pažeidžiamos jų darbo 
ir socialinės teisės.  Taigi „Europos 
semestru“ ir ekonomikos valdymu 
grindžiama užimtumo politika negali 
užtikrinti darbuotojų teisių apsaugos 
esant laisvam judėjimui;

Or. pt

Pakeitimas 37
Marina Yannakoudakis

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

(3a) kadangi valstybės narės turi imtis 
veiksmų, kad būtų panaikinta 
diskriminacija ir nelygybė, susijusi su 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumu Europos Sąjungos darbo 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 38
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai persikelia iš vienos Europos 
Sąjungos valstybės narės į kitą. Todėl yra 
atotrūkis tarp teisės aktų ir jų taikymo 
praktikos, ir šią problemą būtina spręsti;

(5) tačiau veiksmingai užtikrinti laisvą 
darbuotojų judėjimą vis dar yra didelė 
problema ir daug darbuotojų labai dažnai 
nežino savo laisvo judėjimo teisių. Šie 
darbuotojai ir toliau diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai persikelia iš vienos Europos 
Sąjungos valstybės narės į kitą. Todėl yra 
atotrūkis tarp teisės aktų ir jų taikymo 
praktikos, ir šią problemą būtina spręsti, 
kaip matyti iš statistikos duomenų apie 
piliečių problemas, sprendžiamas per ES 
sistemą SOLVIT;

Or. cs

Pakeitimas 39
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2012 m. balandžio 18 d. Užimtumo 
srities dokumentų rinkinyje (Komisijos 
komunikatas „Ekonomikos atsigavimas 

(8) 2012 m. balandžio 18 d. Užimtumo 
srities dokumentų rinkinyje (Komisijos 
komunikatas „Ekonomikos atsigavimas 
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kuriant darbo vietas“ Komisija pranešė, 
kad ji „pateiks teisės akto pasiūlymą, kad 
geriau remtų (informuotų ir konsultuotų) 
judžius darbuotojus apie jų teises, 
nustatytas Sutartyje ir Reglamente 
Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje“;

kuriant darbo vietas“ Komisija pranešė, 
kad ji „pateiks teisės akto pasiūlymą, kad 
geriau remtų (informuotų ir konsultuotų) 
judžius darbuotojus apie jų teises, 
nustatytas Sutartyje ir Reglamente 
Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje“; Norėdama pasiekti 
minėtą tikslą Komisija įsipareigoja ne tik 
palengvinti darbuotojų judumą Sąjungoje 
į regionus, kuriuose trūksta darbo jėgos, 
bet ir užtikrinti, kad darbuotojai galėtų 
labiau ar netgi visiškai naudotis savo 
teisėmis;

Or. it

Pakeitimas 40
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekdamos užtikrinti tinkamą 
pagrindinių taisyklių dėl darbuotojų teisių 
laisvai judėti darbo tikslais taikymą ir jų 
laikymosi stebėseną, valstybės narės turėtų 
imtis tinkamų priemonių, kad apsaugotų 
darbuotojus nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės ir visų nepagrįstų kliūčių 
naudotis tokia teise;

(12) siekdamos užtikrinti tinkamą 
pagrindinių taisyklių dėl darbuotojų teisių 
laisvai judėti darbo tikslais taikymą ir jų 
laikymosi stebėseną, valstybės narės turėtų 
imtis tinkamų priemonių, kad apsaugotų 
darbuotojus nuo diskriminacijos dėl 
pilietybės, religijos, rasės, lyties ar 
seksualinės orientacijos ir visų nepagrįstų 
kliūčių naudotis tokia teise;

Or. it

Pakeitimas 41
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(12a) būtina griežtai taikyti vienodo darbo 
užmokesčio moterims ir vyrams 
vienodomis darbo sąlygomis už vienodos 
vertės darbą toje pačioje vietoje ir 
kiekviename profesinės veiklos sektoriuje 
principą, ir todėl itin svarbu žinoti 
kolektyvines darbo sutartis ir jų laikytis;

Or. pt

Pakeitimas 42
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) šiuo tikslu tikslinga nustatyti 
konkrečias taisykles, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas pagrindinių taisyklių, 
reglamentuojančių laisvą darbuotojų 
judėjimą, vykdymas, ir siekti geriau ir 
vienodžiau taikyti Sutarties 45 straipsnį ir 
Reglamentą (ES) Nr. 492/2011;

(13) šiuo tikslu tikslinga nustatyti 
konkrečias taisykles, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas pagrindinių taisyklių, 
reglamentuojančių laisvą darbuotojų 
judėjimą, vykdymas, ir siekti geriau ir 
vienodžiau taikyti Sutarties 45 straipsnį ir 
Reglamentą (ES) Nr. 492/2011; Siekdamos 
užtikrinti vienodą požiūrį į visus ES 
piliečius, valstybės narės visų pirma 
turėtų priimti konkrečias priemones dėl 
pažeidžiamiausių visuomenės narių. 
Reikalingos tikslingos priemonės siekiant 
patenkinti specialiuosius vienišų motinų, 
besirūpinančių neįgaliais vaikais ar 
vyresnio amžiaus asmenimis moterų 
poreikius, kad jos galėtų naudotis teise į 
laisvą judėjimą;

Or. it

Pakeitimas 43
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 
darbuotojams, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl pilietybės ar jų naudojimasis laisvo 
judėjimo teise buvo nepagrįstai apribotas, 
reikėtų suteikti tinkamas ir veiksmingas 
teisinės apsaugos ir teisių gynimo 
priemones. Tokiu atveju, kai valstybės 
narės numato tik administracines 
procedūras, jos užtikrina, kad bet koks 
administracinis sprendimas galėtų būti 
ginčijamas teisme, kaip nurodyta Chartijos 
47 straipsnyje;

(14) atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 
darbuotojams, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl pilietybės, religijos, rasės, lyties ar
seksualinės orientacijos arba jų 
naudojimasis laisvo judėjimo teise buvo 
nepagrįstai apribotas, reikėtų suteikti 
tinkamas ir veiksmingas teisinės apsaugos 
ir teisių gynimo priemones. Tokiu atveju, 
kai valstybės narės numato tik 
administracines procedūras, jos užtikrina, 
kad bet koks administracinis sprendimas 
galėtų būti ginčijamas teisme, kaip 
nurodyta Chartijos 47 straipsnyje;

Or. it

Pakeitimas 44
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms arba juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikta teisė 
nukentėjusiojo vardu arba jį remiant 
dalyvauti procesiniuose veiksmuose, jei tai 
nustato valstybės narės, nepažeidžiant 
nacionalinių proceso taisyklių, 
reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą 
teismuose;

(15) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms arba juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikta teisė dėl 
diskriminacijos nukentėjusiojo vardu arba 
jį remiant dalyvauti procesiniuose 
veiksmuose, jei tai nustato valstybės narės, 
nepažeidžiant nacionalinių proceso 
taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir 
gynybą teismuose;

Or. it

Pakeitimas 45
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) valstybės narės turėtų tinkamai 
įgyvendinti TDO ir JT Deramo darbo 
darbotvarkę pakeičiant ES ir valstybių 
narių užimtumo politikos kryptį, kad būtų 
populiarinama deramo darbo koncepcija 
visais aspektais, nes tai yra būtina sąlyga 
siekianti apsaugoti socialines darbuotojų 
ir jų šeimų teises esant laisvam judėjimui;

Or. pt

Pakeitimas 46
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kiekviena valstybė narė gali 
nuspręsti, ar šios direktyvos 5 straipsnyje 
nurodytas užduotis priskirti jau veikiančiai 
įstaigai, atsakingai už platesnius 
diskriminacijos dėl kitų priežasčių 
klausimus. Jeigu užduotys pagal 5 straipsnį 
bus vykdomos išplečiant jau veikiančios 
įstaigos arba struktūros įgaliojimus, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
esamai įstaigai būtų skirta pakankamai 
išteklių papildomoms užduotims vykdyti, 
kad ji galėtų veiksmingai atlikti jai 
anksčiau priskirtas užduotis;

(18) valstybės narės skatinamos šios 
direktyvos 5 straipsnyje nurodytas užduotis
pavesti jau veikiančiai lygybės įstaigai,
skiriamai pagal Direktyvos 2000/43/EB 13 
straipsnį arba atsakingai už platesnius 
diskriminacijos dėl kitų priežasčių 
klausimus. Jeigu užduotys pagal 5 straipsnį 
bus vykdomos išplečiant jau veikiančios 
įstaigos arba struktūros įgaliojimus, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
esamai įstaigai būtų skirta pakankamai
papildomų išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai ir tinkamai atlikti visas 
funkcijas, ypač atlikti jai anksčiau 
priskirtas užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Europos lygybės įstaigų tinklo EQUINET indėliu.
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Pakeitimas 47
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės turėtų skatinti dialogą 
su nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
tarp socialinių partnerių, kuriuo būtų 
siekiama kovoti su įvairių formų 
diskriminacija dėl pilietybės;

(20) valstybės narės turėtų skatinti dialogą 
su nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
tarp socialinių partnerių, kuriuo būtų 
siekiama kovoti su įvairių formų 
diskriminacija dėl pilietybės, religijos, 
rasės, lyties ar seksualinės orientacijos;

Or. it

Pakeitimas 48
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas būtų 
plačiau prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

(21) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie įdarbinimo sąlygas ir 
išmokas būtų plačiau ir atitinkamomis 
kalbomis prieinama kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 49
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) valstybės narės ir visos 
suinteresuotosios šalys turėtų labiau 



AM\1002208LT.doc 11/22 PE516.958v01-00

LT

informuoti darbuotojus apie jų teises ir 
priemones, kuriomis reguliuojami jų 
darbo santykiai ir darbo bei gyvenimo 
sąlygos (darbo teisė, kolektyvinės sutartys, 
elgesio kodeksai, socialinio draudimo 
nuostatos, būstas, švietimas, sveikatos 
priežiūros paslaugos ir kt.);

Or. pt

Pakeitimas 50
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) veiksminga darbo inspekcijų 
kontrolė yra pagrindinė priemonė siekiant 
taikyti vienodo požiūrio principą ir kovoti 
su nedeklaruotu darbu, socialiniu 
dempingu ir diskriminacija ne tik dėl 
pilietybės, bet ir dėl lyties, nes migrantės 
dažnai diskriminuojamos abiem 
pagrindais. Todėl valdžioms institucijoms, 
vykdančioms darbo inspekcijas, turėtų 
būti skirta pakankamai išteklių;

Or. pt

Pakeitimas 51
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) be to, svarbu gerinti darbo 
inspekcijų tarpusavio bendradarbiavimą 
ir jų veiklos koordinavimą pasienio 
regionuose;
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Or. pt

Pakeitimas 52
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22c) valstybės narės turėtų spręsti 
fiktyvaus migravusių darbuotojų 
savarankiško darbo problemą ir suteikti 
jiems galimybę naudotis socialinėmis ir 
darbo teisėmis ir gauti socialinę apsaugą;

Or. pt

Pakeitimas 53
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) galimybėms naudotis socialinėmis ir 
mokesčių lengvatomis;

c) galimybėms naudotis socialinėmis ir 
mokesčių lengvatomis, ypač susijusiomis 
su sveikata, socialine apsauga ir nedarbo 
draudimu;

Or. fr

Pakeitimas 54
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
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įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės ir
(arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų taikomos ir prieinamos
pagreitintos teisminės ir (arba) 
administracinės procedūros, įskaitant, kai 
jos mano, kad tai tinkama, taikinimo 
procedūras, net pasibaigus tariamai 
diskriminaciniams santykiams.

Or. fr

Pakeitimas 55
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria nepagrįstus jų laisvo judėjimo 
teisės ribojimus, arba manantiems, kad 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, būtų prieinamos teisminės 
ir (arba) administracinės procedūros, 
įskaitant, kai jos mano, kad tai tinkama, 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
tariamai diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
Sutarties 45 straipsniu ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniais nustatytus 
įsipareigojimus, visiems darbuotojams ir jų 
šeimos nariams, manantiems, kad jie patyrė 
ar patiria diskriminaciją dėl tautybės, 
religijos, rasės, lyties ar seksualinės 
orientacijos arba nepagrįstus jų laisvo 
judėjimo teisės ribojimus, arba 
manantiems, kad jiems nebuvo taikomas 
vienodo požiūrio principas, būtų 
prieinamos teisminės ir (arba) 
administracinės procedūros, įskaitant, kai 
jos mano, kad tai tinkama, taikinimo 
procedūras, net pasibaigus tariamai 
diskriminaciniams santykiams.

Or. it

Pakeitimas 56
Elisabeth Morin-Chartier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės turėtų visomis 
priemonėmis, kurios, jų manymu, yra 
veiksmingos, užtikrinti, kad piliečiai būtų 
informuoti apie savo teises.

Or. fr

Pakeitimas 57
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės turėtų panaikinti 
darbuotojų judumo kliūtis ir pasiūlyti 
moterims, kurios vyksta kartu su 
sutuoktiniais ar partneriais į kitą valstybę 
narę, tinkamas paslaugas, pvz., kalbų 
kursus ir profesinio mokymo kursus, kad 
jos galėtų lengviau integruotis į naują 
socialinę bei kultūrinę aplinką.

Or. en

Pakeitimas 58
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ES judžių darbuotojų vaikai nepatirtų 
sunkumų, susijusių su jų tautybe ar 
pilietybe, kurių gali kilti jų tėvams 
nutarus dirbti svetur, ir kad būtų deramai 
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ištirti konkretūs judžių darbuotojų vaikų 
poreikiai siekiant užtikrinti veiksmingas 
politines priemones.

Or. en

Pakeitimas 59
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės turėtų pagerinti vaikų, 
kurių tėvai išvyko dirbti ir juos paliko, 
padėtį, kad padėtų jiems normaliai 
vystytis, įgyti išsilavinimą ir gyventi 
deramą socialinį gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 60
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės turėtų skirti ypatingą 
dėmesį darbuotojoms, išvykstančioms į 
kitą šalį dirbti su vaikų ar vyresnio 
amžiaus žmonių priežiūra susijusį darbą, 
pvz., auklės, slaugytojos ar valytojos 
darbą, kurias dažniausiai įdarbina 
privatūs subjektai, kaip antai šeimos ar
šeimos nariai ir jos dirba be darbo 
sutarties ar nelegaliai, todėl negali 
naudotis pagal socialinio draudimo, 
sveikatos priežiūros ir kitas sistemas joms 
priklausančiomis teisėmis bei gauti 
išmokas.
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Or. en

Pakeitimas 61
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų taikomas vienodas požiūris į 
darbuotojus kartu su tinkama darbo teisių 
apsauga pagal atitinkamos valstybės 
narės nacionalinės teisės aktuose ir 
kolektyvinėse sutartyse nustatytas 
galiojančias taisykles. Vienodo darbo 
užmokesčio už vienodą darbą principas 
kartu su lyčių lygybės principu turėtų būti 
taikomas visoje ES, siekiant užkirsti kelią 
atlyginimų ir socialiniam dempingui. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
laisvu judėjimu niekada nebūtų 
naudojamasi siekiant su nelygybe, 
atlyginimų ir socialiniu dempingu 
susijusių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 62
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Valstybės narės turėtų daugiau 
stengtis kartu kontroliuoti priverstinį ir 
nedeklaruotą darbą, už jį traukti 
baudžiamojon atsakomybėm ir skirti 
sankcijas, be to, užtikrinti, kad už 
priverstinį ir nedeklaruotą darbą būtų 
taikomos sankcijos. Valstybės narės turėtų 



AM\1002208LT.doc 17/22 PE516.958v01-00

LT

užtikrinti nukentėjusiųjų nuo priverstinio 
darbo, ypač moterų ir vaikų, apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 63
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 
užduotis.

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones, 
įskaitant visiškos nepriklausomybės 
garantavimą. Valstybės narės užtikrina, 
kad šios įstaigos visais proceso etapais 
taikytų požiūrį, kai atsižvelgiama į lyčių 
aspektus. Šios įstaigos gali priklausyti 
agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu 
siekia tikslų, panašių į tuos, kurie 
numatyti Direktyvos 2000/43/EB 13 
straipsnyje, arba apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai ir tinkamai atlikti visas 
funkcijas, ypač jai anksčiau priskirtas 
užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Europos lygybės įstaigų tinklo EQUINET indėliu.

Pakeitimas 64
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Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali 
darbuotojo ir jo šeimos narių vardu arba jį 
remdami jam sutinkant dalyvauti Sutarties 
45 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniuose 
direktyvoje nustatytų teisių vykdymui 
užtikrinti numatytose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos ar kiti juridiniai 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali 
darbuotojo ir jo šeimos narių vardu arba jį 
remdami jam aiškiai sutinkant dalyvauti 
Sutarties 45 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/2011 1–10 straipsniuose 
direktyvoje nustatytų teisių vykdymui 
užtikrinti numatytose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose.

Or. fr

Pakeitimas 65
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant dėl pilietybės, ir suteikia 
jų veiklai užtikrinti būtinas priemones. Šios 
įstaigos gali priklausyti agentūroms, kurios 
nacionaliniu lygmeniu siekia panašių 
tikslų, tačiau apima įvairesnių formų 
diskriminaciją. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad esamai įstaigai būtų skirta 
pakankamai išteklių papildomoms 
užduotims vykdyti, kad ji galėtų 
veiksmingai atlikti jai anksčiau priskirtas 

1. Valstybės narės paskiria struktūrą, 
įstaigą arba įstaigas, kurios skatintų, 
analizuotų, stebėtų ir remtų vienodo 
požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams ar jų šeimos nariams 
nediskriminuojant, ypač dėl pilietybės, ir 
suteikia jų veiklai užtikrinti būtinas 
priemones. Šios įstaigos gali priklausyti 
agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu 
siekia panašių tikslų, tačiau apima 
įvairesnių formų diskriminaciją. Šiuo 
atveju valstybės narės užtikrina, kad 
esamai įstaigai būtų skirta pakankamai 
išteklių papildomoms užduotims vykdyti, 
kad ji galėtų veiksmingai atlikti jai 
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užduotis. anksčiau priskirtas užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 66
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šios įstaigos turėtų teikti informaciją, 
palengvinti ir supaprastinti 
administracines procedūras su laisvu 
darbuotojų judėjimu susijusiais 
klausimais, tokiais kaip leidimų gyventi ir 
dirbti gavimas, socialinės apsaugos teisių 
perkeliamumas, galimybė gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas, gydymo išlaidų 
kompensavimas, dvigubo apmokestinimo 
išvengimas, transporto priemonių 
registracijos perkėlimas, vaikų 
integravimas į švietimo sistemą ir kt., 
ypatingą dėmesį skirdamos moterims, 
ypač vienišoms motinoms.

Or. en

Pakeitimas 67
Barbara Matera

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) spręsti klausimus, susijusius su 
vienodu požiūriu į vyrus ir moteris;

Or. it
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Pakeitimas 68
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlikti nepriklausomus tyrimus dėl 
diskriminacijos dėl pilietybės;

b) atlikti nepriklausomus tyrimus dėl 
diskriminacijos dėl pilietybės, religijos, 
rasės, lyties ar seksualinės orientacijos;

Or. it

Pakeitimas 69
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
įstaigos stebėtų agentūrų ir organizacijų, 
siūlančių darbą darbuotojams iš kitų 
valstybių narių, padėtį ir nustatytų 
nelegalų ar nedeklaruotą darbą ir 
agentūras ar organizacijas, siūlančias 
fiktyvų darbą. Jos taip pat turėtų 
bendradarbiauti su agentūromis ar 
organizacijomis partnerėmis iš kitų ES 
valstybių narių, kad būtų nustatyta tokia 
padėtis. Šioms užduotims vykdyti turėtų 
būti skiriamos reikiamos lėšos iš Europos 
socialinio fondo;

Or. en

Pakeitimas 70
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)



AM\1002208LT.doc 21/22 PE516.958v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybėse narėse įsteigiamos arba 
esamos įstaigos turėtų stebėti visų pirma 
moterų sudaromas sutartis, kad jos 
atitiktų realybę, siekiant, kad moterys 
netaptų prievartinės prostitucijos ir 
prekybos žmonėmis aukomis;

Or. en

Pakeitimas 71
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da. Visais atvejais kasmet skelbiama 
ataskaita siekiant apžvelgti įsteigtos 
įstaigos darbą ir parengti pasiūlymus.

Or. fr

Pakeitimas 72
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina dialogą su 
atitinkamomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir socialiniais partneriais, 
kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir 
praktiką yra teisėtai suinteresuoti remti 
kovą su diskriminacija dėl pilietybės 
skatinant laikytis vienodo požiūrio 
principo.

Valstybės narės skatina dialogą su 
atitinkamomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir socialiniais partneriais, 
kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir 
praktiką yra teisėtai suinteresuoti remti 
kovą su diskriminacija dėl pilietybės arba 
kitu pagrindu skatinant laikytis vienodo 
požiūrio principo.

Or. it

Pakeitimas 73
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Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, lengvai prieinama, išsami ir 
atnaujinta informacija apie Sąjungos laisvo 
darbuotojų judėjimo teisės aktais nustatytas 
teises. . Ši informacija taip pat turėtų būti 
lengvai prieinama svetainėse „Jūsų 
Europa“ ir EURES.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiama aiški, nemokama, lengvai 
prieinama, išsami ir atnaujinta informacija 
apie Sąjungos laisvo darbuotojų judėjimo 
teisės aktais nustatytas teises. Ši 
informacija taip pat turėtų būti lengvai 
prieinama svetainėse „Jūsų Europa“ ir 
EURES.

Or. fr


