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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Direktyvos pasiūlymas
 1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) laisvas darbuotojų judėjimas yra 
pagrindinė ES piliečių laisvė ir vienas iš 
pagrindinių Sąjungos vidaus rinkos 
ramsčių, įtvirtintas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 45 straipsniu. Jos 
įgyvendinimas yra toliau plėtojamas 
Sąjungos teisės aktais, kuriais siekiama 
užtikrinti visišką Sąjungos piliečiams ir jų 
šeimos nariams suteiktų teisių 
įgyvendinimą; 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas yra 
pagrindinė ES piliečių laisvė ir vienas iš 
pagrindinių Sąjungos vidaus rinkos 
ramsčių, įtvirtintas Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 45 straipsniu. Jos 
įgyvendinimas yra toliau plėtojamas 
Sąjungos teisės aktais, kuriais siekiama 
užtikrinti visišką Sąjungos piliečiams ir jų 
šeimos nariams suteiktų teisių 
įgyvendinimą. Labai svarbu užtikrinti, kad 
šia pagrindine laisve būtų visada 
atsižvelgiama į moterų ir vyrų lygybės 
principą ir lygių galimybių Sąjungoje 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 2

Direktyvos pasiūlymas
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 

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

Or. en

Pakeitimas 3

Direktyvos pasiūlymas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl darbuotojų ir darbuotojų šeimos 
narių, besinaudojančių laisvo judėjimo 
teise, Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 45 straipsniu užtikrinamos 
esminės teisės naudotis šia pagrindine 
laisve, kaip nurodyta 2011 m. balandžio 5 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje;

(4) darbuotojų teisė į laisvą judėjimą turi 
reikšmingą poveikį šeiminiam gyvenimui 
ir darbuotojų bei jų partnerių švietimo ir 
profesiniams sprendimams; dėl darbuotojų 
ir darbuotojų šeimos narių, 
besinaudojančių laisvo judėjimo teise, 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
45 straipsniu užtikrinamos esminės teisės 
naudotis šia pagrindine laisve, kaip 
nurodyta 2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje ir 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/38/EB; taikydamos 
Reglamentą (ES) 492/2011, Direktyvą 
2004/38/EB ir šią direktyvą, valstybės 
narės neturi diskriminuoti darbuotojų ir 
jų šeimos narių nė vienu iš Pagrindinių 
teisių chartijos 21 straipsnyje išvardytų 
pagrindų, įskaitant lytinę orientaciją;

Or. en

Pakeitimas 4

Direktyvos pasiūlymas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) valstybės narės turėtų užtikrinti 
įvairių teisinių partnerysčių ir iš jų 
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atsirandančių teisių savitarpio 
pripažinimą, kad išvengtų bet kokios 
diskriminacijos dėl lytinės orientacijos ar 
darbuotojų migrantų filosofinių 
sprendimų. Valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad būtų gerbiamos iš 
įvaikinimo atsirandančios teisės, nes tai
yra būtina sąlyga svarstant galimybę 
persikelti į kitą valstybę narę darbo tikslu;

Or. en

Pakeitimas 5

Direktyvos pasiūlymas
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) 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. Darbuotojai taip pat 
patiria sunkesnius padarinius, kylančius 
dėl įvairiausios diskriminacijos dėl 
rasinės arba etninės kilmės, religijos arba 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės 
orientacijos ir lyties. Todėl yra atotrūkis 
tarp teisės aktų ir jų taikymo praktikos, ir 
šią problemą būtina spręsti.

Šis atotrūkis taip pat išlikęs kai kurioms 
pažeidžiamoms grupėms, pvz., namų ūkio 
darbuotojams, asmenims su negalia arba 
nemokantiems rašyti ir skaityti asmenims.
Todėl reikėtų įgyvendinti konkrečias 
priemones, kad šios grupės naudotųsi 
savo teise dirbti kitoje valstybėje narėje;

Or. en
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Pakeitimas 6

Direktyvos pasiūlymas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) 2012 m. balandžio 18 d. Užimtumo 
srities dokumentų rinkinyje (Komisijos 
komunikatas „Ekonomikos atsigavimas 
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“ ir paragino valstybes nares 
didinti informuotumą apie ES teisės 
aktais dėl nediskriminavimo, lyčių lygybės
ir laisvo darbuotojų judėjimo suteikiamas 
teises bei atverti ES piliečių galimybę 
gauti darbo vietas savo viešajame 
sektoriuje ir palengvinti šią galimybę 
pagal ES teisę, kaip ją aiškina 
Teisingumo Teismas. Komisija taip pat 
paragino valstybes nares užtikrinti, kad 
būtų visapusiškai taikoma Direktyva 
2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus užimtumo bei profesinės veiklos 
srityje principo įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 7

Direktyvos pasiūlymas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) labiau tikėtina, kad darbuotojų 
teisės bus gerbiamos, jeigu jie bursis į 
grupes, atstovaujančias jų interesams. 
Valstybės narės turėtų padėti kitų 
valstybių narių darbuotojams, visų pirma 
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pažeidžiamiems darbuotojams, pvz., 
sezoniniams darbuotojams, namų ūkių 
darbuotojams arba sekso paslaugas 
teikiantiems darbuotojams burtis į 
organizacijas, taip pat remti jų 
organizacijas ir interesų atstovavimą.

Or. en

Pakeitimas 8

Direktyvos pasiūlymas
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
visa susijusi informacija apie būstą, 
sveikatos priežiūros apsaugą, mokesčių 
lengvatas ir atgrasomąsias priemones 
darbuotojo partneriui, mokesčius ir 
lengvatas, susijusias su vaikų priežiūra ir 
teisėmis į pensiją, būtų plačiai prieinama ir 
nesunkiai gaunama atitinkamomis 
kalbomis kitų valstybių narių 
darbuotojams, susijusiems darbdaviams ir
kitoms suinteresuotosioms šalims. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
darbuotojams ir jų šeimos nariams būtų 
prieinami nebrangūs kalbų kursai; 

Or. en

Pakeitimas 9

Direktyvos pasiūlymas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti arba 
toliau taikyti palankesnes nuostatas. 

(23) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, tokiu būdu suteikiant 
valstybėms narėms galimybę nustatyti arba 
toliau taikyti palankesnes nuostatas visų 
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Valstybės narės taip pat turi galimybę 
išplėsti organizacijų, kurioms priskirtos su 
Sąjungos darbuotojų migrantų apsauga nuo 
diskriminacijos dėl pilietybės susijusios 
užduotys, kompetencijos sritis, kad jos 
apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

pirma siekiant užtikrinti vienodas vyrų ir 
moterų galimybes naudotis laisvo 
judėjimo teise. Valstybės narės taip pat turi 
galimybę išplėsti organizacijų, kurioms 
priskirtos su Sąjungos darbuotojų migrantų 
apsauga nuo diskriminacijos dėl pilietybės 
susijusios užduotys, kompetencijos sritis, 
kad jos apimtų visų Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių, besinaudojančių savo laisvo 
judėjimo teise, teisę į vienodą požiūrį 
nediskriminuojant jų dėl pilietybės, kaip 
įtvirtinta SESV 21 straipsniu ir 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje. Šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų būti priežastis pateisinti 
kiekvienoje valstybėje narėje vyraujančios 
padėties pablogėjimą;

Or. en

Pakeitimas 10

Direktyvos pasiūlymas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pasibaigus pakankamam laikotarpiui 
nuo šios direktyvos įgyvendinimo, 
Komisija turėtų parengti jos įgyvendinimo 
ataskaitą, kurioje visų pirma įvertintų 
galimybę prireikus pateikti pasiūlymą, 
kuriuo būtų siekiama užtikrinti geresnį 
Sąjungos laisvo judėjimo teisės aktų 
vykdymą; 

(26) pasibaigus pakankamam laikotarpiui 
nuo šios direktyvos įgyvendinimo, 
Komisija turėtų parengti jos įgyvendinimo 
ataskaitą, kurioje visų pirma įvertintų 
galimybę prireikus pateikti pasiūlymą, 
kuriuo būtų siekiama užtikrinti geresnį 
Sąjungos laisvo judėjimo teisės aktų 
vykdymą. Atliekant šį vertinimą reikėtų 
atidžiai atsižvelgti į lytis;

Or. en
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Pakeitimas 11

Direktyvos pasiūlymas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma dėl laisvės 
pasirinkti profesiją ir teisės dirbti 
(15 straipsnis), teisės į nediskriminavimą 
(21 straipsnis, ypač 2 dalis dėl 
nediskriminavimo pilietybės pagrindu), 
teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius veiksmus (28 straipsnis), 
tinkamų ir teisingų darbo sąlygų 
(31 straipsnis), teisės laisvai judėti ir 
apsigyventi (45 straipsnis) ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis). Ji turi būti 
įgyvendinta atsižvelgiant į šias teises ir 
principus; 

(27) šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma dėl laisvės 
pasirinkti profesiją ir teisės dirbti 
(15 straipsnis), teisės į nediskriminavimą 
(21 straipsnis, ypač 1 dalis dėl 
nediskriminavimo lyties pagrindu ir 2 
dalis dėl nediskriminavimo pilietybės 
pagrindu), teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius veiksmus (28 straipsnis), 
tinkamų ir teisingų darbo sąlygų 
(31 straipsnis), teisės laisvai judėti ir 
apsigyventi (45 straipsnis) ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis). Ji turi būti 
įgyvendinta atsižvelgiant į šias teises ir 
principus;

Or. en

Pakeitimas 12

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įdarbinimo ir darbo sąlygoms, ypač 
susijusioms su darbo užmokesčiu ir 
atleidimu iš darbo;

b) įdarbinimo ir darbo sąlygoms, ypač 
susijusioms su nediskriminavimu bet 
kokiu pagrindu, darbo užmokesčiu ir 
atleidimu iš darbo;

Or. en
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Pakeitimas 13

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisėmis darbe;

Or. en

Pakeitimas 14

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) teise į socialinę apsaugą, įskaitant 
sveikatos priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 15

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) narystei profesinėse sąjungose; d) narystei profesinėse sąjungose ir kitose 
su darbu susijusiose organizacijose;

Or. en

Pakeitimas 16

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) galimybėms darbuotojų vaikams g) galimybėms darbuotojų vaikams 
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naudotis švietimo sistema. naudotis švietimo sistema, įskaitant 
ugdymą nuo ankstyvos vaikystės ir vaikų 
priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 17

Direktyvos pasiūlymas
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 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. en

Pakeitimas 18

Direktyvos pasiūlymas
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina ne tik šių 
procedūrų prieinamumą, bet ir privalo 
sukurti informacines sistemas, siekdamos 
užtikrinti, kad darbuotojai ir jų šeimos, 
nepaisant jų kalbinių įgūdžių, žinotų apie 
jų buvimą, mechanizmus ir procedūras.
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Or. en

Pakeitimas 19

Direktyvos pasiūlymas
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad teismo 
arba administracinį procesą pradedantys 
darbuotojai nebūtų kaip nors nepalankiai 
vertinami savo darbdavio.

Or. en

Pakeitimas 20

Direktyvos pasiūlymas
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus ir praktiką užtikrina, kad būtų 
reikalingi mechanizmai, skirti užtikrinti, 
kad darbuotojai galėtų reikalauti visų 
jiems priklausančių teisių ir jas įgyti ir 
(arba) kad tretieji asmenys šiuo tikslu 
galėtų veikti jų vardu.

Or. en

Pakeitimas 21

Direktyvos pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 

2. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos 
taikomos nepažeidžiant nacionalinių 
taisyklių, susijusių su šių teisių 
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terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą. 

įgyvendinimo terminais. Šie terminai yra 
tokie, kad jų negalima laikyti galinčiais 
padaryti naudojimąsi Sąjungos teisės 
nustatytomis teisėmis praktiškai 
neįmanomą ar pernelyg sudėtingą. 

Or. en

Pakeitimas 22

Direktyvos pasiūlymas
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, jei taikytina, 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.

Or. en

Pakeitimas 23

Direktyvos pasiūlymas
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
asociacijos ir organizacijos turėtų 
neribotą prieigą galimybę susisiekti su 
atitinkamais darbuotojais rengiant 
grupinius ieškinius ir imantis 
įgyvendinimo veiksmų.
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Or. en

Pakeitimas 24

Direktyvos pasiūlymas
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, 
susijusių su šių teisių įgyvendinimo 
terminais. Šie terminai yra tokie, kad jų 
negalima laikyti galinčiais padaryti 
naudojimąsi Sąjungos teisės nustatytomis 
teisėmis praktiškai neįmanomą ar pernelyg 
sudėtingą. 

2. Šio straipsnio 4 dalies nuostatos 
taikomos nepažeidžiant nacionalinių 
taisyklių, susijusių su šių teisių 
įgyvendinimo terminais. Šie terminai yra 
tokie, kad jų negalima laikyti galinčiais 
padaryti naudojimąsi Sąjungos teisės 
nustatytomis teisėmis praktiškai 
neįmanomą ar pernelyg sudėtingą. 

Or. en

Pakeitimas 25

Direktyvos pasiūlymas
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. 
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
įstaigos visais proceso etapais atidžiai 
vertintų lyčių teisių klausimus. 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 
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užduotis.

Or. en

Pakeitimas 26

Direktyvos pasiūlymas
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 ir kartu 
diskriminacijos kokiu nors kitu pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 27

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dialogas Interesų atstovavimas ir dialogas 

Or. en

Pakeitimas 28

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
vienodo požiūrio principo taikymą remti 
įsteigta organizacija aktyviai skatintų 
interesų atstovavimą ir užtikrintų, kad 
darbuotojai ir jų šeimos nariai, kurie 
įgyvendina savo teisę į laisvą judėjimą, 
žinotų savo teises ir galėtų jomis naudotis.
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Or. en

Pakeitimas 29

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės padeda darbuotojams 
iš kitų valstybių narių burtis į grupes ir 
remia jų organizacijas, ypač pažeidžiamų 
darbuotojų, dirbančių neoficialiose 
struktūrose, grupes, pvz., sezoninius 
darbuotojus, priežiūros ir namų ūkio 
darbuotojus arba sekso paslaugas 
teikiančius darbuotojus. Valstybės narės 
taip pat teikia šiems darbuotojams 
informaciją apie galimybes įstoti į 
profesinę sąjungą ir padeda kitoje 
valstybėje narėje pripažinti narystę 
profesinėje sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 30

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 dalis 

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 ir remia 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.

Or. en
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Pakeitimas 31

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje atitinkamiems asmenims 
tinkamomis priemonėmis būtų pranešta 
apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas 
ir jau galiojančias susijusias Reglamento 
(ES) Nr. 492/2011 1–10 straipsnių 
nuostatas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje atitinkamiems asmenims 
tinkamomis priemonėmis būtų pranešta ne 
tik apie pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas ir jau galiojančias susijusias 
Reglamento (ES) Nr. 492/2011 1–
10 straipsnių nuostatas, tačiau taip pat apie 
įvairiausias kitas taisykles, susijusias su 
socialiniu draudimu, įskaitant išmokas 
šeimai, teises darbe, darbo sąlygas, 
mokesčius, šeimos pripažinimą, kalbų 
mokymąsi, kurie yra labai svarbūs 
darbuotojams ir jų šeimoms, 
įgyvendinančioms savo teisę į laisvą 
judėjimą. 

Or. en

Pakeitimas 32

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės atkreipia atitinkamų 
asmenų dėmesį į informaciją, susijusią su 
darbuotojams ir jų šeimoms, 
įgyvendinančioms laisvo judėjimo teisę, 
reikšmingomis papildomomis 
nacionalinėmis nuostatomis. 

Or. en


