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Pakeitimas 15
Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Direktyva turėtų padėti veiksmingai 
valdyti migracijos srautus konkrečioje 
sezoninės laikinos migracijos srityje,
nustatant teisingas ir skaidrias priėmimo ir 
buvimo taisykles ir suteikiant paskatas bei 
apsaugos priemones, kad laikini migrantai 
nepasiliktų visam laikui. Be to, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir 
priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių 
piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, 
nustatytos taisyklės bus priemonė siekiant 
išvengti atvejų, kai laikinai atvykę 
migrantai neteisėtai pasilieka.

(6) Direktyva turėtų padėti veiksmingai 
valdyti migracijos srautus konkrečioje 
sezoninės laikinos migracijos srityje, 
nustatant teisingas ir skaidrias priėmimo ir 
buvimo taisykles ir suteikiant paskatas bei 
apsaugos priemones, kad laikini migrantai 
nepasiliktų visam laikui. Be to, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir 
priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių 
piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, 
nustatytos taisyklės bus priemonė siekiant 
išvengti atvejų, kai laikinai atvykę 
migrantai neteisėtai pasilieka.

Be to, taikant šią direktyvą bus 
prisidedama siekiant apsaugoti moteris, 
ypač nuo darbo be garantijų ir 
išnaudojimo.

Or. de

Pakeitimas 16
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Valstybės narės turėtų ratifikuoti 
1990 m. gruodžio 18 d. priimtą Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
Tarptautinę konvenciją dėl visų 
darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių 
teisių apsaugos.
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Pakeitimas 17
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
laikantis subsidiarumo principo, ypač 
atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus 
dėl trumpalaikio darbo, įskaitant sezoninį 
darbą.

Or. en

Pakeitimas 18
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Turėtų būti nustatytas ilgiausias 
buvimo laikotarpis per kalendorinius metus 
ir apibrėžtas sezoninis darbas – taip būtų 
užtikrinta, kad darbas yra tikrai sezoninis. 
Reikėtų įtraukti nuostatą, kurioje būtų 
numatyta galimybė pratęsti darbo sutartį 
arba pakeisti darbdavį neviršijant ilgiausio 
leistino buvimo laikotarpio. Dėl to turėtų 
sumažėti piktnaudžiavimo, kurį sezoniniai 
darbuotojai gali patirti, kai yra susieti su 
vienu darbdaviu, pavojus, taip pat turėtų 
būti lanksčiai tenkinami faktiniai darbdavių 
darbo jėgos poreikiai.

(16) Turėtų būti nustatytas ilgiausias 
buvimo laikotarpis per kalendorinius metus 
ir apibrėžtas sezoninis darbas – taip būtų 
užtikrinta, kad darbas yra tikrai sezoninis. 
Reikėtų įtraukti nuostatą, kurioje būtų 
numatyta galimybė pratęsti darbo sutartį 
arba pakeisti darbdavį neviršijant ilgiausio 
leistino buvimo laikotarpio. Dėl to turėtų 
sumažėti piktnaudžiavimo, kurį sezoniniai 
darbuotojai gali patirti, kai yra susieti su 
vienu darbdaviu, pavojus, taip pat turėtų 
būti lanksčiai tenkinami faktiniai darbdavių 
darbo jėgos poreikiai. Tai neturėtų daryti 
poveikio trečiųjų šalių piliečių teisei 
pasilikti priimančiojoje valstybėje narėje 
gavus kitokio pobūdžio leidimus ir vizas.

Or. en
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Pakeitimas 19
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Išduodant leidimus dirbti trečiųjų 
šalių sezoniniams darbuotojams jie turėtų 
būti tinkamai informuojami apie jų teises 
ir pareigas. Reikiamą informaciją turėtų 
suteikti priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija. Informacija 
turėtų būti kuo aiškesnė ir prieinamesnė, 
kad trečiųjų šalių sezoniniai darbuotojai 
galėtų suprasti, jog bet kokio pažeidimo 
atveju jie bus nubausti.  Reikia imtis 
priemonių siekiant užtikrinti, kad 
sezoninių darbuotojų teisių nepažeistų 
darbdavys ir (arba) bet kuri trečioji šalis, 
taip pat siekiant užkirsti kelią asmenims, 
kurie dirbdami  sezoninį darbą taip pat 
atlieka neteisėtą darbą.

Or. fr

Pakeitimas 20
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Turėtų būti skatinama trečiųjų šalių 
sezoninių darbuotojų apykaitinė migracija.
Kad sezoniniai darbuotojai turėtų 
galimybių įsidarbinti ES kelis sezonus, o 
ES darbdaviai galėtų pasikliauti stabilesne 
ir jau išmokyta darbo jėga, reikėtų 
numatyti galimybę įsidarbinti sezoniniam 
darbui kelis metus iš eilės arba išduodant 

(17) Turėtų būti skatinama trečiųjų šalių 
sezoninių darbuotojų apykaitinė migracija.
Kad sezoniniai darbuotojai turėtų 
galimybių įsidarbinti ES kelis sezonus, o 
ES darbdaviai galėtų pasikliauti stabilesne 
ir jau išmokyta darbo jėga, reikėtų 
numatyti galimybę įsidarbinti sezoniniam 
darbui kelis metus iš eilės arba išduodant 
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darbo leidimą keliems sezonams, arba 
taikant supaprastintą tvarką. Pagal šią 
tvarką pirmenybė turėtų būti teikiama 
tiems asmenims, o ne trečiųjų šalių 
piliečiams, pirmą kartą prašantiems būti 
priimtiems sezoniniam darbui, arba
prašymo nagrinėjimo trukmė turėtų būti 
trumpesnė, arba turėtų būti reikalaujama 
mažiau įrodomųjų dokumentų.

darbo leidimą keliems sezonams, arba 
taikant supaprastintą tvarką. Pagal šią 
tvarką pirmenybė turėtų būti teikiama 
tiems asmenims, kurie jau pateikė 
paraiškas būti priimtiems sezoniniam 
darbui ir kurie įrodė, kad jie laikosi 
priėmimo sąlygų. Pagal šią tvarką
prašymo nagrinėjimo trukmė turėtų būti 
trumpesnė arba turėtų būti reikalaujama 
mažiau įrodomųjų dokumentų.

Or. en

Pakeitimas 21
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Siekiant užtikrinti moterų 
darbuotojų, kurios dažniau negu vyrai 
atlieka sezoninį darbą, saugą ir saugumą 
reikia numatyti aiškias ir tinkamas 
nuostatas, kuriomis nustatomos moterų 
darbuotojų teisės derėtis su savo 
darbdaviais dėl darbo sąlygų, ypač daug 
dėmesio skiriant konkrečioms saugumo 
nuostatoms. Šios nuostatos turėtų aprėpti 
visus nepalankios padėties, kurioje gali 
atsidurti darbuotojos, atvejus ir prieigą 
prie kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų.

Or. en
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Pakeitimas 22
Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Sezoniniai darbuotojai gali būti 
pažeidžiami atsižvelgiant į galimybes juos 
išnaudoti. Atsižvelgdamos į tai, 
vyriausybės, vietos valdžios institucijos, 
profesinės sąjungos ir kitos organizacijos 
turi palaikyti glaudesnius ryšius 
siekdamos aktyviau bendradarbiauti ir 
remti sezoninius darbuotojus, tiek vyrus, 
tiek moteris, ir parengti strategijas, kurias 
taikant būtų sprendžiamos sezoninių 
darbuotojų problemos.

Or. de

Pakeitimas 23
Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) Statistiniai duomenys apie sezoninį 
darbą valstybėse narėse taip pat padėtų 
paaiškinti šalių skirtumus ir atkreipti 
dėmesį į moterų, atliekančių sezoninį 
darbą, vaidmenį ir konkrečias problemas.

Or. de
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Pakeitimas 24
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sezoniniams darbuotojams suteikiamas 
leidimas būti ne ilgiau kaip šešis mėnesius 
per kalendorinius metus; šiam laikotarpiui 
pasibaigus jie grįžta į trečiąją šalį.

1. Sezoniniams darbuotojams suteikiamas 
leidimas būti ne ilgiau kaip šešis mėnesius 
per kalendorinius metus; šiam laikotarpiui 
pasibaigus jie grįžta į trečiąją šalį, nebent 
pagal nacionalinius įstatymus jiems 
užtikrinama teisė pasilikti išdavus kitą 
leidimą arba vizą.

Or. en

Pakeitimas 25
Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 
sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam darbui, 
kaip nustatyta įstatymuose arba kituose 
teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą.

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 
sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam darbui, 
kaip nustatyta įstatymuose arba kituose 
teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą, ir draudžiant diskriminaciją 
lyties pagrindu bei atsižvelgiant į nėščias, 
neseniai pagimdžiusias arba maitinančias 
krūtimi sezonines darbuotojas.

Or. de
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Pakeitimas 26
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 2 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams 
atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias 
kitas organizacijas, kurios nariai yra 
konkrečios profesijos atstovai, įskaitant 
teisę naudotis visomis tokių organizacijų 
teikiamomis privilegijomis, nepažeidžiant 
nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos 
ir visuomenės saugumo;

a) asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į 
sąjungas bei stoti į darbuotojams 
atstovaujančias organizacijas, jeigu tos 
organizacijos priima laikinuosius 
darbuotojus arba priimančiojoje šalyje 
negyvenančius darbuotojus, ar į bet kurias 
kitas organizacijas, kurios nariai yra 
konkrečios profesijos atstovai, įskaitant 
teisę naudotis visomis tokių organizacijų 
teikiamomis privilegijomis, nepažeidžiant 
nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos 
ir visuomenės saugumo;

Or. en

Pakeitimas 27
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tretieji 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus turi teisėtą 
interesą užtikrinti, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos, sezoninio darbuotojo vardu 
arba jį remdami su jo sutikimu gali 
dalyvauti bet kuriame administracinės arba 
civilinės bylos nagrinėjime, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą.

Valstybės narės užtikrina, kad tretieji 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus turi teisėtą 
interesą užtikrinti, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos, sezoninio darbuotojo vardu 
arba jį remdami su jo sutikimu gali 
dalyvauti bet kuriame administracinės arba 
civilinės bylos nagrinėjime, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą.

Priiimančioji valstybė narė, kurioje bus 
įdarbinti sezoniniai darbuotojai, 
išduodama jiems darbo leidimus juos 
informuoja apie skundų procedūras ir 
nukentėjusiųjų paramos sistemas, 
kuriomis jie galėtų pasinaudoti tuo atveju, 
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kai jų teisės pažeidžiamos, pvz., kai jie 
kenčia nuo netinkamo elgesio arba 
priekabiavimo ar, apskritai, tampa 
organizuoto nusikalstamumo aukomis. 

Or. fr


