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Pakeitimas 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) pagrindinis mažo jaunimo nedarbo 
elementas yra dualinio profesinio 
mokymo sistemos. Kadangi jos nukreiptos 
į ekonomikos poreikius, jomis 
užtikrinamas lengvas perėjimas nuo 
mokymo prie profesinės veiklos. Į jas 
reikėtų labiau atsižvelgti ne tik šioje 
direktyvoje, bet ir kituose Europos teisės 
aktuose, kuriais siekiama mažinti jaunimo 
nedarbą. Be to, Direktyvos 2005/36/EB 
nuostatos neturėtų daryti poveikio šioms 
profesinio mokymo sistemoms ir jų 
ypatybėms;

Or. de

Pagrindimas

Dualinio profesinio mokymo sistemomis labai prisidedama prie jaunimo nedarbo mažinimo ir 
užtikrinamas lengvas perėjimas prie profesinės veiklos, nes jomis moksleiviai anksti 
integruojami į įmones. Šios sistemos jau įdiegtos daugelyje valstybių narių. Stiprinti dualinio 
mokymo sistemas ragina ir ES Komisija savo Komunikate COM(2012) 299.

Pakeitimas 90
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį 
ir skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 

(3) Europos profesinio pažymėjimo 
įdiegimas savanorišku pagrindu 
paspartins laisvą specialistų judėjimą ir 
kartu užtikrins veiksmingesnį ir skaidresnį 
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pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą23, pagrindu. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

kvalifikacijų pripažinimo procesą. Šis 
pažymėjimas visų pirma reikalingas tam, 
kad būtų galima palengvinti laikino 
judumo ir pripažinimo per automatinio 
pripažinimo sistemą tvarką ir diegti 
supaprastintą pripažinimo procesą per 
bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų būti 
išduodamas atitinkamų reprezentatyvių 
profesinių organizacijų prašymu po to, kai 
specialistas pateikia prašymą ir reikiamus 
dokumentus, o kompetentingos institucijos 
baigia susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą23, pagrindu. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

Or. de

Pakeitimas 91
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti pripažinimo per automatinio 
pripažinimo sistemą tvarką ir diegti 
supaprastintą pripažinimo procesą per 
bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų būti 
išduodamas po to, kai specialistas pateikia 
prašymą ir reikiamus dokumentus, o 
kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Laikas, per kurį patikrinama 
Europos profesinio pažymėjimo paraiška, 
priklausys nuo profesijos, dėl kurios 
pateikiama paraiška. Todėl siekiant 
nustatyti realius paraiškų, susijusių su 
kiekviena profesija, patikrinimo terminus, 
reikėtų įgyvendinti bandomuosius 
projektus. Komisija turėtų viešai paskelbti 
šiuos terminus, pvz., portale „Jūsų 
Europa“, ir sudaryti galimybes su jais 
susipažinti 57b straipsnyje nurodytuose 
pagalbos centruose. Šių bandomųjų 
projektų rezultatai gali būti pagal 
analogiją pritaikomi panašioms 
profesijoms. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
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teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

Or. en

Pakeitimas 92
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti savanorišką 
Europos profesinį pažymėjimą. Šis 
pažymėjimas visų pirma gali padėti
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
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Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

Or. en

Pakeitimas 93
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
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tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama. Pagal profesinį 
pažymėjimą pripažįstant profesines 
kvalifikacijas turėtų būti laikomasi 
principo, kad išimtinę kompetenciją 
pripažinti profesinę kvalifikaciją turi 
priimančioji valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą, kuris būtų išduodamas visų 
pirma specialistų, kuriems taikoma 
automatinio pripažinimo sistema, 
prašymu. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
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susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

Or. el

Pagrindimas

Rekomendacinio pobūdžio paaiškinimas, susijęs su profesinės tapatybės nustatymu, visų 
pirma tais atvejais, kai specialistų prašymu jiems taikomas automatinis pripažinimas.

Pakeitimas 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 

(3) siekiant paspartinti laisvą specialistų 
judėjimą ir kartu užtikrinti veiksmingesnį ir 
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skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas visų pirma 
reikalingas tam, kad būtų galima 
palengvinti laikino judumo ir pripažinimo 
per automatinio pripažinimo sistemą tvarką 
ir diegti supaprastintą pripažinimo procesą 
per bendrąją sistemą. Pažymėjimas turėtų 
būti išduodamas po to, kai specialistas 
pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus, 
o kompetentingos institucijos baigia 
susijusias peržiūros ir patikrinimo 
procedūras. Pažymėjimas turėtų veikti 
Vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI), kuri sukurta Reglamentu (ES) 
Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

skaidresnį kvalifikacijų pripažinimo 
procesą, reikia sukurti Europos profesinį 
pažymėjimą. Europos profesinis 
pažymėjimas turėtų būti griežtai 
naudojamas tik kaip priemonė, padedanti 
pripažinti profesines kvalifikacijas kitoje 
valstybėje narėje siekiant visapusiškai 
išnaudoti judumo galimybes bendrojoje 
rinkoje, o ne kaip priemonė, kuria 
reglamentuojama ir ribojama profesijos 
kvalifikavimo tvarka. Šis pažymėjimas 
visų pirma reikalingas tam, kad būtų 
galima palengvinti laikino judumo ir 
pripažinimo per automatinio pripažinimo 
sistemą tvarką ir diegti supaprastintą 
pripažinimo procesą per bendrąją sistemą. 
Pažymėjimas turėtų būti išduodamas po to, 
kai specialistas pateikia prašymą ir 
reikiamus dokumentus, o kompetentingos 
institucijos baigia susijusias peržiūros ir 
patikrinimo procedūras. Pažymėjimas 
turėtų veikti Vidaus rinkos informacinės 
sistemos (VRI), kuri sukurta Reglamentu 
(ES) Nr. [...] dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą, pagrindu23. Šis 
mechanizmas turėtų padėti didinti 
kompetentingų institucijų sinergiją ir 
tarpusavio pasitikėjimą ir kartu padėti 
institucijoms išvengti administracinio 
darbo dubliavimosi, o specialistams –
užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 
Prašymo gauti pažymėjimą teikimo ir 
pažymėjimo išdavimo tvarka turėtų būti 
aiškiai nustatyta, o prašytojui turėtų būti 
užtikrintos apsaugos priemonės ir suteikta 
teisė pateikti skundą. Išdavus pažymėjimą 
ir atliekant susijusius veiksmus VRI 
sistemoje turėtų būti užtikrinamas saugomų 
duomenų vientisumas, autentiškumas ir 
konfidencialumas, taip pat tai, kad tiek 
pažymėjime, tiek VRI sistemoje laikoma 
informacija negalėtų būti neteisėtai ir be 
leidimo prieinama;

Or. en
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Pakeitimas 96
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) profesinis pažymėjimas turi būti 
savanoriškas ir išduodamas atitinkamam 
specialistui paprašius. Tam, kad būtų 
sukurta profesinio pažymėjimo sistema, 
jai turi pritarti du trečdaliai valstybių 
narių arba valstybių narių profesinių 
įstaigų;

Or. en

Pakeitimas 97
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą,
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su viešuoju
interesu susijusių priežasčių, valstybė narė 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš 
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specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

dalies užsiimti profesine veikla;

Or. en

Pakeitimas 98
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė ypatingomis 
aplinkybėmis turėtų suteikti galimybę 
profesine veikla užsiimti iš dalies, jei tik 
specialistas to prašytų. Tačiau, jei yra 
svarbesnių su bendru interesu susijusių 
priežasčių, valstybė narė turėtų turėti 
galimybę atmesti prašymą iš dalies užsiimti 
profesine veikla. Prašymas iš dalies 
užsiimti profesine veikla netenkinamas
sveikatos priežiūros specialistų atveju, kai 
tai susiję su pacientų saugumu ar 
visuomenės sveikatos priežiūra;

Or. de

Pakeitimas 99
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, valstybė narė 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla. Teisė iš 
dalies užsiimti profesine veikla nebus 
suteikiama specialistams, teikiantiems 
sveikatos priežiūros paslaugas ar kitaip 
susijusiems su visuomenės gerove;

Or. en

Pakeitimas 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
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priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros arba 
tinkamo teisingumo vykdymo specialistų 
atveju, valstybė narė turėtų turėti galimybę 
atmesti prašymą iš dalies užsiimti profesine 
veikla;

Or. de

Pakeitimas 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų, kitų sveikatos priežiūros 
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specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

specialistų ar notarų arba teisininkų
atveju, valstybė narė turėtų turėti galimybę 
atmesti prašymą iš dalies užsiimti profesine 
veikla;

Or. en

Pagrindimas

Pagal ETT nutartis gali būti laikoma, kad „tinkamas teisingumo vykdymas“ yra viena iš šioje 
konstatuojamojoje dalyje nurodytų „svarbesnių su bendru interesu susijusių priežasčių“. 
Kadangi notarai ir teisininkai aktyviai padeda tinkamai vykdyti teisingumą, valstybės narės 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymus iš dalies užsiimti profesine veikla, kai juos pateikia 
minėti specialistai.

Pakeitimas 102
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su viešuoju
interesu susijusių priežasčių, valstybė narė 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla. Teisė iš 
dalies užsiimti profesine veikla negali būti 
suteikiama sveikatos priežiūros 
specialistams, kuriems taikomas V priede 
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numatytas automatinis pripažinimas;

Or. en

Pakeitimas 103
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, valstybė narė 
turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla. Teisė iš 
dalies užsiimti profesine veikla nebus 
suteikiama specialistams, teikiantiems 
sveikatos priežiūros paslaugas ar kitaip 
susijusiems su visuomenės sveikata;

Or. en

Pakeitimas 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. Prieš 
priimdama tokį sprendimą valstybė narė
informuoja Komisiją, kad palengvintų 
visapusišką šios nuostatos įgyvendinimą ir 
užtikrintų vienodą jos taikymą visoje 
Sąjungoje. Tačiau, jei yra svarbesnių su 
bendru interesu susijusių priežasčių, 
valstybė narė turėtų turėti galimybę atmesti 
prašymą iš dalies užsiimti profesine veikla. 
Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla 
neturėtų būti suteikiama specialistams, 
kuriems, remiantis minimalių apmokymo 
reikalavimų koordinavimu arba 
bendraisiais rengimo principais, taikomas 
automatinis pripažinimas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu informuoti Komisiją apie atmestus prašymus iš dalies užsiimti profesine veikla ir tokio 
atmetimo motyvus, kad ji galėtų užtikrinti visapusišką, teisingą ir vienodą šios nuostatos 
įgyvendinimą. Žr. susijusį straipsnį.

Pakeitimas 105
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. Jeigu 
profesija turi poveikio visuomenės 
sveikatai ir saugai ar sveikatos priežiūrai, 
valstybė narė gali neleisti užsiimti 
profesine veikla iš dalies, jeigu mano, kad 
paslaugų kokybė yra mažesnė. Jeigu yra 
svarbesnių su viešuoju interesu susijusių 
priežasčių, valstybė narė turėtų turėti 
galimybę bet kada atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla;

Or. fr

Pakeitimas 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
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trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, tos 
priimančiosios valstybės narės, kurios 
leidžia iš dalies užsiimti profesine veikla,
tokiomis ypatingomis aplinkybėmis turėtų 
suteikti galimybę profesine veikla užsiimti 
iš dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų, kitų sveikatos priežiūros 
specialistų ar konkretiems geografiniams 
regionams būdingų profesijų atveju, 
valstybė narė turėtų turėti galimybę atmesti 
prašymą iš dalies užsiimti profesine veikla;

Or. el

Pagrindimas

Reikalaujama, kad valstybės narės, visų pirma dėl su sveikata ir visuomenės saugumu 
susijusių ir kitų priežasčių, patikrintų, kokių profesijų specialistams jos gali leisti iš dalies 
užsiimti profesine veikla.

Pakeitimas 107
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 

(4) Direktyva 2005/36/EB taikoma tik 
tiems specialistams, kurie nori užsiimti ta 
pačia profesine veikla kitoje valstybėje 
narėje. Yra atvejų, kai tam tikra veikla yra 
dalis profesinės veiklos, kuriai 
priimančiojoje valstybėje narėje 
priskiriama sritis yra platesnė. Jei veiklos 
sričių skirtumai yra tokie dideli, kad 
trūkumus panorusiam kompensuoti 
specialistui reikėtų išklausyti praktiškai 
visą mokymo ir rengimo programą, 
priimančioji valstybė narė tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis turėtų suteikti 
galimybę profesine veikla užsiimti iš 
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dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų atveju, valstybė narė turėtų 
turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla;

dalies, jei tik specialistas to prašytų. 
Tačiau, jei yra svarbesnių su bendru 
interesu susijusių priežasčių, pavyzdžiui, 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų arba su konkrečios srities 
specifika susijusių priežasčių atveju, 
valstybė narė turėtų turėti galimybę atmesti 
prašymą iš dalies užsiimti profesine veikla;

Or. en

Pakeitimas 108
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pagal Europos Teisingumo Teismo 
jurisprudenciją taikant šioje direktyvoje 
numatytą teisę iš dalies užsiimti profesine 
veikla, jokiais būdais negali būti ribojama 
atitinkamo sektoriaus socialinių partnerių 
teisė organizuoti savo veiklą; 

Or. en

Pakeitimas 109
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi notarus skiria valstybė ir jie 
vykdo su viešuoju interesu susijusią 
veiklą, t. y. užtikrina asmenų sudarytų 
dokumentų teisėtumą ir teisinį tikrumą, 
jiems direktyva netaikoma;

Or. en
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Pakeitimas 110
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) (iia) „svarbesnių su viešuoju interesu 
susijusių priežasčių“, kurios minimos tam 
tikrose šios direktyvos nuostatose, sąvoka 
išplėtota su Sutarties 49 ir 56 straipsniais 
susijusioje Teisingumo Teismo praktikoje 
ir gali būti plėtojama toliau. Teisingumo 
Teismo praktikos pripažįstama samprata 
apima, inter alia, tokias sritis: viešąją 
tvarką, visuomenės saugumą ir sveikatą, 
kaip apibrėžta Sutarties 52 ir 
62 straipsniuose;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrose direktyvos nuostatose nurodoma „svarbesnių su bendru interesu susijusių 
priežasčių“ sąvoka yra gerai žinomas principas, kuris apima ne tik visuomenės sveikatą, bet 
ir įvairius kitus svarbius interesus. Šią apibrėžtį, kuri pagrįsta Direktyvoje 2006/123/EB 
naudojama apibrėžtimi, siūloma naudoti siekiant paaiškinti teisės aktų leidėjo ketinimus 
tuomet, kai pateikiama nuoroda į šią sąvoką.

Pakeitimas 111
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant apsaugoti priimančiosios 
valstybės narės vartotojus tuo atveju, kai 
profesija nėra reglamentuojama kilmės 
valstybėje narėje, laikinai ar vienkartinai 
teikti paslaugas valstybėse narėse turėtų 
būti leidžiama tik užtikrinus apsaugos 

(5) siekiant apsaugoti priimančiosios 
valstybės narės vartotojus tuo atveju, kai 
profesija nėra reglamentuojama kilmės 
valstybėje narėje, laikinai ar vienkartinai 
teikti paslaugas valstybėse narėse turėtų 
būti leidžiama tik užtikrinus apsaugos 
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priemones, t. y. įvykdžius reikalavimą 
turėti bent dvejų metų anksčiau įgytą 
profesinę patirtį. Tačiau šios apsaugos 
priemonės nereikalingos, jei vartotojai, 
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra 
specialisto įsisteigimo valstybėje narėje, 
jau yra pasirinkę tokį specialistą ir jei 
priimančiojoje valstybėje narėje poveikio 
trečiųjų asmenų sveikatai ir saugai nėra;

priemones, t. y. įvykdžius reikalavimą 
turėti bent dvejų metų anksčiau įgytą 
profesinę patirtį. Tačiau šios apsaugos 
priemonės nereikalingos, jei vartotojai, 
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra 
specialisto įsisteigimo valstybėje narėje, 
jau yra pasirinkę tokį specialistą ir jei 
priimančiojoje valstybėje narėje poveikio 
trečiųjų asmenų sveikatai ir saugai nėra. 
Laikinas judumo režimas neturėtų būti 
taikomas siekiant pakeisti dabartinį 
visiško pripažinimo režimą pagal 
7 straipsnį. Todėl jei specialistas, kuriam 
laikinai leidžiama iš dalies užsiimti 
profesine veikla, nori toliau teikti 
paslaugas daugiau nei vienerius metus, jis 
privalo pateikti 7 straipsnyje nurodytą 
deklaraciją;

Or. en

Pakeitimas 112
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) laikinam judumui taikomi 
pripažinimo reikalavimai neturėtų 
pakeisti ilgalaikiam judumui taikomų 
pripažinimo reikalavimų. Siekiant 
pašalinti spragą, kai specialistų 
kvalifikacija pripažįstama taikant ne tokį 
griežtą laikino judumo režimą ir jie 
užsiima profesine veikla neribotą laiką, 
laikinas judumas bus sugriežtintas iki 
vienerių metų tęstinio paslaugų teikimo 
visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Nuo 
šių metų specialisto kvalifikacija turi būti 
visapusiškai pripažįstama pagal 
4b straipsnį arba III antraštinę dalį. 
Išimtis taikoma tiems paslaugų teikėjams, 
kurie reguliariai teikia paslaugas kitoje 
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valstybėje narėje ir tai daro trumpiau nei 
vienerius metus. Komisija raginama pagal 
naują 58a straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir juose nustatyti tokių profesijų 
sąrašą, taip pat viešai paskelbti šį sąrašą; 

Or. en

Pakeitimas 113
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo 
procedūrų metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 
patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 114
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti (7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
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taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo 
procedūrų metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 
patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

netaikoma notarams. Dauguma valstybių 
narių, organizuodamos savo teismų 
sistemą, notaro profesiją įtvirtino kaip 
nepriklausomą ir visuomenės interesus 
tenkinančią viešąją tarnybą, priskirdamos 
jai iš dalies labai skirtingus uždavinius.
Tačiau pagrindinės Direktyvos 
2005/36/EB mintys, visų pirma dėl laisvės 
teikti paslaugas, prieštarauja šiai notarų, 
kaip viešosios valdžios pareigūnų, 
padėčiai ir jų įtraukimui į teismų sistemą;

Or. de

Pakeitimas 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo 
procedūrų metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 
patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

(7) Direktyva 2005/36/EB neturėtų būti
taikoma notarams, kurie pateikia prašymą 
dėl pripažinimo siekiant įsisteigti ar teikti 
paslaugas kitoje valstybėje narėje;

Or. fr
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Pakeitimas 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo procedūrų 
metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus tinkamumo testus arba taikyti 
adaptacijos laikotarpį. Laisvai paslaugas 
teikiantiems notarams neturėtų būti 
leidžiama sudaryti autentiškų dokumentų 
ir užsiimti kitokia autentiškumo 
patvirtinimo veikla, jei tam turi būti 
naudojamas priimančiosios valstybės 
narės antspaudas;

(7) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma ir notarams. Dėl pripažinimo 
siekiant įsisteigti prašymų – kad 
nacionalinės atrankos ir skyrimo procedūrų 
metu būtų išvengta bet kokios 
diskriminacijos, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta galimybė reikalauti atlikti 
reikiamus profesinio tinkamumo testus 
arba taikyti adaptacijos laikotarpį. Taikant 
kompensavimo priemonę pareiškėjas 
neatleidžiamas nuo kitų priimančiojoje 
valstybėje narėje galiojančių atrankos ir 
skyrimo į notaro pareigas proceso 
reikalavimų. Kadangi notarai vykdo 
ypatingą funkciją, kaip viešojo sektoriaus 
tarnautojai, kuriems suteikti įgaliojimai ir 
nustatyta pareiga vykdyti tam tikras 
valstybines funkcijas savo kilmės 
valstybėje narėje, jiems neleidžiama rengti 
autentiškų dokumentų ir užsiimti kitokia 
autentiškumo patvirtinimo veikla arba 
vykdyti kitas teismines funkcijas, 
susijusias su laisvu paslaugų teikimu;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės antspaudas gali būti naudojamas tik šios valstybės teritorijoje. Antspaudo 
naudojimo už valstybės narės teritorijos negalima pagrįsti laisve teikti paslaugas. 
Atsižvelgiant į tai, kad įsisteigimo autentiškų dokumentų sudarymas ir jų abipusis 
pripažinimas turi būti reglamentuojamas pagal SESV 81 straipsnį, notarams nustatyti 
apribojimai aptariami ETT nutartyse. „Kita autentiškumo patvirtinimo veikla“ apima 
legalizavimo veiklą ir teismų funkcijas, kurias vykdo valstybės narės teismų administracija.

Pakeitimas 117
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant taikyti pripažinimo bendrojoje 
sistemoje mechanizmą, būtina į skirtingus 
lygmenis suskirstyti įvairias nacionalines 
švietimo ir mokymo sistemas. Šie 
lygmenys, sukurti tik tam, kad veiktų 
bendroji sistema, neturėtų turėti įtakos nei 
nacionalinėms švietimo ir mokymo 
struktūroms, nei valstybių narių 
kompetencijai šioje srityje, įskaitant 
nacionalinę Europos kvalifikacijų sandaros 
įgyvendinimo politiką. Tai gali būti ne tik 
priemonė skatinti skaidrumą ir 
kvalifikacijų palyginamumą, bet ir 
naudingas papildomas informacijos šaltinis 
kompetentingoms institucijoms, 
sprendžiančioms kitose valstybėse narėse 
įgytų kvalifikacijų pripažinimo klausimą.
Bendrosios sistemos įgyvendinimo tikslu 
nustatyti lygmenys iš principo neturėtų 
būti toliau naudojami kaip kriterijus, 
kuriuo remiantis Sąjungos piliečiams 
Direktyva 2005/36/EB gali būti 
netaikoma, jei tai nedera su mokymosi 
visą gyvenimą principu;

(8) siekiant taikyti pripažinimo bendrojoje 
sistemoje mechanizmą, būtina į skirtingus 
lygmenis suskirstyti įvairias nacionalines 
švietimo ir mokymo sistemas. Šie 
lygmenys, sukurti tik tam, kad veiktų 
bendroji sistema, neturėtų turėti įtakos nei 
nacionalinėms švietimo ir mokymo 
struktūroms, nei valstybių narių 
kompetencijai šioje srityje, įskaitant 
nacionalinę Europos kvalifikacijų sandaros 
įgyvendinimo politiką. Tai gali būti ne tik 
priemonė skatinti skaidrumą ir 
kvalifikacijų palyginamumą, bet ir 
naudingas papildomas informacijos šaltinis 
kompetentingoms institucijoms, 
sprendžiančioms kitose valstybėse narėse 
įgytų kvalifikacijų pripažinimo klausimą;

Or. de

Pakeitimas 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant taikyti pripažinimo bendrojoje 
sistemoje mechanizmą, būtina į skirtingus 
lygmenis suskirstyti įvairias nacionalines 
švietimo ir mokymo sistemas. Šie 
lygmenys, sukurti tik tam, kad veiktų 

(8) siekiant taikyti pripažinimo bendrojoje 
sistemoje mechanizmą, būtina į skirtingus 
lygmenis suskirstyti įvairias nacionalines 
švietimo ir mokymo sistemas. Šie 
lygmenys, sukurti tik tam, kad veiktų 
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bendroji sistema, neturėtų turėti įtakos nei 
nacionalinėms švietimo ir mokymo 
struktūroms, nei valstybių narių 
kompetencijai šioje srityje, įskaitant 
nacionalinę Europos kvalifikacijų sandaros 
įgyvendinimo politiką. Tai gali būti ne tik 
priemonė skatinti skaidrumą ir 
kvalifikacijų palyginamumą, bet ir 
naudingas papildomas informacijos šaltinis 
kompetentingoms institucijoms, 
sprendžiančioms kitose valstybėse narėse 
įgytų kvalifikacijų pripažinimo klausimą.
Bendrosios sistemos įgyvendinimo tikslu 
nustatyti lygmenys iš principo neturėtų 
būti toliau naudojami kaip kriterijus, 
kuriuo remiantis Sąjungos piliečiams 
Direktyva 2005/36/EB gali būti 
netaikoma, jei tai nedera su mokymosi 
visą gyvenimą principu;

bendroji sistema, neturėtų turėti įtakos nei 
nacionalinėms švietimo ir mokymo 
struktūroms, nei valstybių narių 
kompetencijai šioje srityje, įskaitant 
nacionalinę Europos kvalifikacijų sandaros 
įgyvendinimo politiką. Tai gali būti ne tik 
priemonė skatinti skaidrumą ir 
kvalifikacijų palyginamumą, bet ir 
naudingas papildomas informacijos šaltinis 
kompetentingoms institucijoms, 
sprendžiančioms kitose valstybėse narėse 
įgytų kvalifikacijų pripažinimo klausimą;

Or. de

Pakeitimas 119
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant taikyti pripažinimo bendrojoje 
sistemoje mechanizmą, būtina į skirtingus 
lygmenis suskirstyti įvairias nacionalines 
švietimo ir mokymo sistemas. Šie 
lygmenys, sukurti tik tam, kad veiktų 
bendroji sistema, neturėtų turėti įtakos nei 
nacionalinėms švietimo ir mokymo 
struktūroms, nei valstybių narių 
kompetencijai šioje srityje, įskaitant 
nacionalinę Europos kvalifikacijų sandaros 
įgyvendinimo politiką. Tai gali būti ne tik 
priemonė skatinti skaidrumą ir 
kvalifikacijų palyginamumą, bet ir 
naudingas papildomas informacijos šaltinis 
kompetentingoms institucijoms, 

(8) siekiant taikyti pripažinimo bendrojoje 
sistemoje mechanizmą, būtina į skirtingus 
lygmenis suskirstyti įvairias nacionalines 
švietimo ir mokymo sistemas. Šie 
lygmenys, sukurti tik tam, kad veiktų 
bendroji sistema, neturėtų turėti įtakos nei 
nacionalinėms švietimo ir mokymo 
struktūroms, nei valstybių narių 
kompetencijai šioje srityje, įskaitant 
nacionalinę Europos kvalifikacijų sandaros 
įgyvendinimo politiką. Komisija per 2 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
turėtų atlikti galimybių suvienodinti šioje 
direktyvoje ir Europos kvalifikacijų 
sandaroje nustatytus lygmenis vertinimą, 
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sprendžiančioms kitose valstybėse narėse 
įgytų kvalifikacijų pripažinimo klausimą. 
Bendrosios sistemos įgyvendinimo tikslu 
nustatyti lygmenys iš principo neturėtų būti 
toliau naudojami kaip kriterijus, kuriuo 
remiantis Sąjungos piliečiams Direktyva 
2005/36/EB gali būti netaikoma, jei tai 
nedera su mokymosi visą gyvenimą 
principu;

taip pat, kai tinkama, pateikti su tokiu 
vertinimu susijusius pasiūlymus. Į šį 
vertinimą taip pat turėtų būti įtraukti 
pasiūlymai, kuriais siekiama Bendrijos 
acquis pateikti Europos kreditų perkėlimo 
sistemos teisinę apibrėžtį. Tai gali būti ne 
tik priemonė skatinti skaidrumą ir 
kvalifikacijų palyginamumą, bet ir 
naudingas papildomas informacijos šaltinis 
kompetentingoms institucijoms, 
sprendžiančioms kitose valstybėse narėse 
įgytų kvalifikacijų pripažinimo klausimą. 
Bendrosios sistemos įgyvendinimo tikslu 
nustatyti lygmenys iš principo neturėtų būti 
toliau naudojami kaip kriterijus, kuriuo 
remiantis Sąjungos piliečiams Direktyva 
2005/36/EB gali būti netaikoma, jei tai 
nedera su mokymosi visą gyvenimą 
principu;

Or. en

Pakeitimas 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jeigu būtiniausi rengimo reikalavimai 
dėl galimybės užsiimti bendrosios sistemos 
reglamentuojama profesija nebūtų 
suderinti, priimančioji valstybė narė turėtų 
ir toliau turėti galimybę taikyti 
kompensacinę priemonę. Ši priemonė 
turėtų būti taikoma proporcingai, visų 
pirma atsižvelgiant į žinias, įgūdžius ir 
kompetencijas, prašytojo įgytas dirbant 
pagal profesiją arba mokantis pagal 
mokymosi visą gyvenimą principą. 
Sprendimas dėl kompensacinės priemonės 
taikymo turi būti išsamiai pagrįstas, kad 
prašytojas geriau suprastų savo padėtį ir 
galėtų kreiptis dėl teisinės peržiūros 

(10) jeigu būtiniausi rengimo reikalavimai 
dėl galimybės užsiimti bendrosios sistemos 
reglamentuojama profesija nebūtų 
suderinti, priimančioji valstybė narė turėtų 
ir toliau turėti galimybę taikyti 
kompensacinę priemonę. Ši priemonė 
turėtų būti taikoma proporcingai, visų 
pirma atsižvelgiant į žinias, įgūdžius ir 
kompetencijas, prašytojo įgytas dirbant 
pagal profesiją arba mokantis pagal 
mokymosi visą gyvenimą, kurį pripažįsta 
kompetentingos valdžios institucijos,
principą. Sprendimas dėl kompensacinės 
priemonės taikymo turi būti išsamiai 
pagrįstas, kad prašytojas geriau suprastų 
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nacionaliniuose teismuose pagal Direktyvą 
2005/36/EB;

savo padėtį ir galėtų kreiptis dėl teisinės 
peržiūros nacionaliniuose teismuose pagal 
Direktyvą 2005/36/EB;

Or. el

Pagrindimas

Labai dažnai mokymosi visą gyvenimą forma yra susijusi su neformaliuoju švietimu ir 
rengimu. Baigus tokį neformalųjį švietimą ir rengimą gaunami sertifikatai, kurių praktiškai 
neįmanoma įvertinti.

Pakeitimas 121
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad suderintais būtiniausiais rengimo 
reikalavimais pagrįsta automatinio 
pripažinimo sistema veiktų, valstybės narės 
turi laiku pranešti apie naujus arba 
pakeistus formalių kvalifikacijų įrodymus, 
o Komisija turi juos laiku paskelbti. Kitaip 
tokių kvalifikacijų turėtojai neturės 
garantijos, kad jiems gali būti taikomas 
automatinis pripažinimas. Siekiant didinti 
skaidrumą ir supaprastinti naujai praneštų 
kvalifikacijų nagrinėjimo tvarką, valstybės 
narės turėtų paskirti atitinkamą įstaigą, 
pavyzdžiui, akreditavimo valdybą arba 
ministeriją, kuri nagrinėtų kiekvieną 
pranešimą ir Komisijai pateiktų atitikties 
Direktyvai 2005/36/EB ataskaitą;

(12) kad suderintais būtiniausiais rengimo 
reikalavimais pagrįsta automatinio 
pripažinimo sistema veiktų, valstybės narės 
turi laiku pranešti apie naujus arba 
pakeistus formalių kvalifikacijų įrodymus, 
o Komisija turi juos laiku paskelbti. Kitaip 
tokių kvalifikacijų turėtojai neturės 
garantijos, kad jiems gali būti taikomas 
automatinis pripažinimas. Siekiant didinti 
skaidrumą ir supaprastinti naujai praneštų 
kvalifikacijų nagrinėjimo tvarką, valstybės 
narės turėtų Komisijai pateikti atitikties 
Direktyvai 2005/36/EB ataskaitą;

Or. de

Pakeitimas 122
Emma McClarkin

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

(12a) kad veiktų sveikatos profesijoms 
taikomas suderintais būtiniausiais 
rengimo reikalavimais pagrįstas 
automatinis pripažinimas, valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama nustatyti 
dalines išimtis, susijusias su asmenimis 
(išskyrus veterinarijos gydytojus), kurie 
dalį rengimo užbaigė bent lygiaverčio 
rengimo kursuose ir jei ta rengimo dalis 
jau buvo užbaigta.
Dalinės išimtys paprastai neturėtų būti 
ilgesnės nei vieneri akademiniai metai 
arba 60 kreditų, kai vienerius 
akademinius metus sudaro 60 kreditų. 
Išimtiniais atvejais dalinė išimtis gali būti 
pratęsiama iki dvejų akademinių metų 
arba padidinama iki 120 kreditų.
Svarstydama kursams taikomas dalines 
išimtis, valstybė narė turėtų visapusiškai 
atsižvelgti į poveikį paciento saugumui; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinti būtiniausi rengimo reikalavimai turėtų būti pakankamai lankstūs, kad nebūtų 
nepagrįstai ribojama valstybių narių teisė organizuoti savo švietimo sistemas. Susijusio 
ankstesnio mokymosi atveju turėtų būti atsižvelgiama į dalines išimtis.

Pakeitimas 123
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant didinti sveikatos priežiūros 
specialistų judumą ir kartu skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą, taip pat tęsti 
švietimą pacientų saugumo srityje, 
valstybėse narėse būtina sukurti pažangią 
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tęstinio lavinimo ir rengimo procedūrų 
pripažinimo sistemą. Ši sistema turi būti 
pagrįsta valstybių narių informacijos ir 
geriausios patirties mainais. Šiuo tikslu 
kompetentingos valstybių narių valdžios 
institucijos pateikia Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms viešai prieinamas 
ataskaitas apie sveikatos priežiūros 
specialistų tęstinį lavinimą ir rengimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 124
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
sprendimą dėl tokio rengimo 
prieinamumo turi priimti valstybės narės, 
kurios, siekdamos padidinti šių specialistų 
kvalifikacijų ir gebėjimų lygį, prieš 
suteikdama tą rengimą, padidina 
bendrajam išsilavinimui įgyti reikalingų 
metų skaičių iki dvylikos arba užtikrina 
rengimą tiems, kurie sėkmingai išlaikė 
lygiavertį egzaminą;

Or. en
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Pakeitimas 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti pritaikomas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. bent dešimt 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

Or. de

Pakeitimas 126
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
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Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą. Valstybės narės turi užtikrinti, 
kad sveikatos priežiūros specialistai turėtų 
galimybes keisti mokymosi kryptį ir būti 
paaukštinti;

Or. de

Pakeitimas 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą;

Or. de
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Pakeitimas 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl 
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės. 
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
reikia suteikti jiems galimybę įgyti tvirtą 
bendrąjį išsilavinimą, tačiau svarbiausia 
yra rengimo kokybė ir turinys, kurie turi 
būti nuolat pritaikomi prie naujų iššūkių;

Or. de

Pagrindimas

Direktyva reglamentuojami būtinieji rengimo reikalavimai. Kaip ir gydytojų atveju, 
sukaupiant metus ir valandas (31 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa) jie sugriežtinami. Kaip ir 
gydytojų atveju, kai sumažinus būtinojo rengimo trukmę metais atsižvelgiama į valstybėse 
narėse taikomas skirtingas gydytojų rengimo sistemas, taip ir bendrosios praktikos slaugytojų 
atveju, reikia atsižvelgti į valstybėse narėse taikomas skirtingas jų rengimo sistemas.

Pakeitimas 129
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant supaprastinti automatinio 
medicinos ir odontologijos specialybių 
pripažinimo sistemą, šioms specialybėms, 
jei jų mokoma bent trečdalyje valstybių 
narių, Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma;

(16) siekiant supaprastinti automatinio visų 
medicinos, odontologijos, farmacijos ir 
veterinarijos specialybių pripažinimo 
sistemą, šioms specialybėms, jei jų 
mokoma bent trečdalyje valstybių narių, 
Direktyva 2005/36/EB turėtų būti taikoma;

Or. fr

Pakeitimas 130
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant supaprastinti automatinio 
medicinos ir odontologijos specialybių 
pripažinimo sistemą, šioms specialybėms, 
jei jų mokoma bent trečdalyje valstybių 
narių, Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma;

(16) siekiant supaprastinti automatinio 
medicinos, odontologijos, veterinarijos ir 
farmacijos specialybių pripažinimo 
sistemą, šioms specialybėms, jei jų 
mokoma bent trečdalyje valstybių narių, 
Direktyva 2005/36/EB turėtų būti taikoma;

Or. en

Pakeitimas 131
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) sveikatos priežiūros specialistų 
judumo klausimas taip pat turėtų būti 
nagrinėjamas atsižvelgiant į platesnes 
Europos darbo jėgos, dirbančios sveikatos 
priežiūros sektoriuje, aplinkybes ir jis 
turėtų būti sprendžiamas nustatant 
konkrečią Europos lygmens strategiją ir 
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koordinuojant veiksmus su valstybėmis 
narėmis, kad būtų užtikrintas 
aukščiausias pacientų saugumo ir 
vartotojų apsaugos lygis ir kartu 
išsaugotas nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų finansinis ir 
organizacinis tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
skatinamas kvalifikacijų pripažinimo 
automatizavimas tų profesijų, kurioms šiuo 
metu tai netaikoma, atžvilgiu. To siekti 
reikėtų atsižvelgiant į valstybių narių 
kompetenciją spręsti dėl kvalifikacijų, 
kurios būtinos norint užsiimti profesine 
veikla jų teritorijoje, taip pat dėl jų 
švietimo ir profesinio rengimo sistemų 
turinio bei organizavimo. Profesinėms 
asociacijoms ir organizacijoms, 
įsitvirtinusioms tiek valstybių, tiek 
Sąjungos lygmeniu, turėtų būti suteikta 
galimybė siūlyti bendruosius rengimo 
principus. Norint įgyti profesinę 
kvalifikaciją, reikėtų atlikti bendrąjį testą, 
arba, kad būtų suteikta profesinė 
kvalifikacija, rengimo programos turėtų 
būti pagrįstos žinių, įgūdžių ir 
kompetencijų visuma. Pagal tokias 
bendrąsias rengimo sistemas įgytos 
kvalifikacijos valstybėse narėse turėtų būti 
pripažįstamos automatiškai;

(18) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
skatinamas kvalifikacijų pripažinimo 
automatizavimas tų profesijų, kurioms šiuo 
metu tai netaikoma, atžvilgiu. To siekti 
reikėtų atsižvelgiant į valstybių narių 
kompetenciją spręsti dėl kvalifikacijų, 
kurios būtinos norint užsiimti profesine 
veikla jų teritorijoje, taip pat dėl jų 
švietimo ir profesinio rengimo sistemų 
turinio bei organizavimo. Valstybės narės, 
prieš pradėdamos taikyti tokius rengimo 
principus, turėtų apsvarstyti galimas 
alternatyvas, ypač tas, kurios egzistuoja 
valstybėse narėse, kuriose yra profesinis 
mokymas. Profesinėms asociacijoms ir 
organizacijoms, įsitvirtinusioms tiek 
valstybių, tiek Sąjungos lygmeniu, taip pat 
turėtų būti suteikta galimybė siūlyti 
bendruosius rengimo principus. Norint 
įgyti profesinę kvalifikaciją, reikėtų atlikti 
bendrąjį testą, arba, kad būtų suteikta 
profesinė kvalifikacija, rengimo programos 
turėtų būti pagrįstos žinių, įgūdžių ir 
kompetencijų visuma. Pagal tokias 
bendrąsias rengimo sistemas įgytos 
kvalifikacijos valstybėse narėse turėtų būti 
pripažįstamos automatiškai;
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Or. de

Pagrindimas

Sustiprinamos dualinės profesinio mokymo sistemos.

Pakeitimas 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
skatinamas kvalifikacijų pripažinimo 
automatizavimas tų profesijų, kurioms šiuo 
metu tai netaikoma, atžvilgiu. To siekti 
reikėtų atsižvelgiant į valstybių narių 
kompetenciją spręsti dėl kvalifikacijų, 
kurios būtinos norint užsiimti profesine 
veikla jų teritorijoje, taip pat dėl jų 
švietimo ir profesinio rengimo sistemų 
turinio bei organizavimo. Profesinėms 
asociacijoms ir organizacijoms, 
įsitvirtinusioms tiek valstybių, tiek 
Sąjungos lygmeniu, turėtų būti suteikta 
galimybė siūlyti bendruosius rengimo 
principus. Norint įgyti profesinę 
kvalifikaciją, reikėtų atlikti bendrąjį testą, 
arba, kad būtų suteikta profesinė 
kvalifikacija, rengimo programos turėtų 
būti pagrįstos žinių, įgūdžių ir 
kompetencijų visuma. Pagal tokias 
bendrąsias rengimo sistemas įgytos 
kvalifikacijos valstybėse narėse turėtų būti 
pripažįstamos automatiškai;

(18) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
skatinamas kvalifikacijų pripažinimo 
automatizavimas tų profesijų, kurioms šiuo 
metu tai netaikoma, atžvilgiu. To siekti 
reikėtų atsižvelgiant į valstybių narių 
kompetenciją spręsti dėl kvalifikacijų, 
kurios būtinos norint užsiimti profesine 
veikla jų teritorijoje, taip pat dėl jų 
švietimo ir profesinio rengimo sistemų 
turinio bei organizavimo. Dualinio 
profesinio mokymo sistemos yra 
pagrindinis mažo jaunimo nedarbo 
elementas, nes jos yra nukreiptos į darbo 
rinkos poreikius. Taip užtikrinamas 
lengvas perėjimas nuo mokymo prie 
profesinės veiklos. Todėl, jei reikia sukurti 
bendruosius tam tikros reglamentuojamos 
profesijos rengimo principus ir jei kurioje 
nors valstybėje narėje jau taikoma 
atitinkama dualinio mokymo sistema, šie 
bendrieji rengimo principai turi būti 
kuriami pagal šį konceptualųjį metodą 
išlaikant toje valstybėje narėje taikomą 
standartą;

Or. de

Pakeitimas 134
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) bendrosios rengimo sistemos turėtų 
suteikti galimybę reglamentuojamoms 
profesijoms, kurioms taikoma 
automatinio pripažinimo procedūra, 
remiantis minimalių mokymo sąlygų 
koordinavimu pagal III skyriaus 
III antraštinę dalį, ir kurių naujosioms 
specializacijoms netaikoma automatinio 
pripažinimo procedūra, būti pripažintoms 
pagal automatinio pripažinimo 
procedūrą;

Or. fr

Pakeitimas 135
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą ir vartotojų 
apsaugą, reikia aiškiau apibrėžti 
kompetentingų institucijų ir darbuotojų 
vaidmenis. Tačiau kalbos įgūdžių kontrolė 
turėtų būti pagrįsta ir taikoma tik tada, kai 
kalbos įgūdžiai būtini dirbant konkretų 
darbą; be to, ši kontrolė iš esmė neturėtų 
būti pagrindas specialistų nepriimti į 
priimančiosios valstybės narės darbo rinką.
Apibrėžtis „pagrįsta ir būtina kontrolė“ 
apibrėžiama bendradarbiaujant 
kompetentingoms valdžios institucijoms ir 
konkretaus sektoriaus nacionaliniams 
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socialiniams partneriams;

Or. en

Pakeitimas 136
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų 
vaidmenis. Tačiau kalbos įgūdžių kontrolė 
turėtų būti pagrįsta ir taikoma tik tada, kai 
kalbos įgūdžiai būtini tam tikroms 
profesijoms, kurios turi poveikį 
visuomenės sveikatai ir paciento 
saugumui; be to, ši kontrolė neturėtų būti 
pagrindas specialistų nepriimti į 
priimančiosios valstybės narės darbo rinką;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamos nuostatos dėl kalbos įgūdžių kontrolės.

Pakeitimas 137
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
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specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Siekdama 
užtikrinti, kad specialistai galėtų tinkamai 
užsiimti profesine veikla, kompetentinga 
valdžios institucija turi pareigą patikrinti 
specialistų kalbos žinias. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

Or. en

Pagrindimas

Reikia priminti ir patikslinti poreikį paaiškinti kompetentingos institucijos vaidmenį.

Pakeitimas 138
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti paciento saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Susidūrusios su 
poveikiu paciento saugumui, valstybės 
narės gali įgalioti kompetentingas 
valdžios institucijas tikrinti kalbos 
įgūdžius arba atlikti tokių patikrinimų 
priežiūrą, arba kalbos įgūdžių patikrinimą 
gali pavesti atlikti darbdaviams ar kitoms 
organizacijoms. Tačiau kalbos įgūdžių 
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kontrolė turėtų būti pagrįsta ir taikoma tik 
tada, kai kalbos įgūdžiai būtini dirbant 
konkretų darbą; be to, ši kontrolė neturėtų 
būti pagrindas specialistų nepriimti į 
priimančiosios valstybės narės darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 139
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės
darbo rinką;

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti paciento saugumą ir vartotojų 
apsaugą, reikia aiškiau apibrėžti 
kompetentingų institucijų ir darbuotojų 
vaidmenis. Siekdama užtikrinti, kad 
specialistai galėtų tinkamai užsiimti 
profesine veikla, kompetentinga valdžios 
institucija turi pareigą patikrinti 
specialistų kalbos įgūdžius. Kalbos 
įgūdžių patikrinimas, kurį atlieka 
kompetentinga valdžios institucija arba 
patikrinimas atliekamas prižiūrint 
kompetentingai valdžios institucijai, 
neturėtų apsunkinti galimybės vėliau 
darbdaviams atlikti įprastas įdarbinimo 
procedūras siekiant nustatyti profesinį 
tinkamumą eiti konkrečias pareigas, į 
kurias pretenduoja specialistai. Tačiau 
kalbos įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta 
ir taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai 
būtini dirbant konkretų darbą. Apibrėžtis 
„pagrįsta ir būtina kontrolė“ apibrėžiama 
bendradarbiaujant kompetentingoms 
valdžios institucijoms ir konkretaus 
sektoriaus nacionaliniams socialiniams 
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partneriams. Jei nėra konkrečios 
kompetentingos valdžios institucijos, kuri 
spręstų su konkrečia profesija susijusius 
klausimus, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įsteigta pripažinta 
įstaiga, kuri galėtų atlikti kalbos įgūdžių 
patikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 140
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos 
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai 
būtini dirbant konkretų darbą; be to, ši 
kontrolė neturėtų būti pagrindas
specialistų nepriimti į priimančiosios 
valstybės narės darbo rinką;

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Nesugebėjimas 
įrodyti pakankamų kalbos įgūdžių turėtų 
būti vienas iš pagrindų specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką, ypač jei profesija susijusi su 
sveikatos priežiūra, paciento saugumu 
arba visuomenės sveikata;

Or. en

Pakeitimas 141
Emilie Turunen

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

(19a) valstybės narės gali reikalauti, kad 
kitų valstybių narių specialistai įrodytų 
nuolatinį tobulinimąsi savo profesinėje 
srityje, tik tuo atveju, jei to iš savo piliečių 
taip pat reikalauja priimančioji valstybė 
narė;

Or. en

Pakeitimas 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, 
– tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Dėl kitose valstybėse narėse atliktų stažuočių pripažinimo: jas baigę asmenys nėra 
specialistai ir todėl jiems ši direktyva netaikoma.

Pakeitimas 143
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti (20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
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taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

taikoma absolventams, norintiems vykti į 
stažuotę kitoje valstybėje narėje, kurioje 
tokia stažuotė yra galima, – tai paskatintų 
absolventų judumą. Be to, reikia numatyti, 
kad tokia jų stažuotė būtų pripažįstama 
kilmės valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 144
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
reglamentuojamai profesijai parengti 
skirtą stažuotę kitoje valstybėje narėje, 
kurioje tokia stažuotė yra galima, kad ir 
koks būtų atlygio dydis ar forma – tai 
paskatintų absolventų judumą. Be to, reikia 
numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

Or. fr

Pakeitimas 145
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
stažuotę kitoje valstybėje narėje, kurioje 
tokia stažuotė yra galima, – tai paskatintų 
absolventų judumą. Be to, reikia numatyti, 
kad tokia jų stažuotė būtų pripažįstama 
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pripažįstama kilmės valstybėje narėje; kilmės valstybėje narėje. Tačiau kadangi 
šios direktyvos taikymo sritis praplečiama 
iš dalies kvalifikuotiems specialistams, ja 
taip pat turėtų būti užtikrinama pagarba 
pagrindinėms socialinėms teisėms, 
įtvirtintoms Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 151 straipsnyje, 
kuriame nustatyta, kad vienas iš Sąjungos 
uždavinių – skatinti kurti geresnes darbo 
sąlygas. Todėl direktyva reikėtų sukurti 
kokybės sistemą, kuriai direktyva būtų 
taikoma įgyvendinus minimalias sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti 55a straipsnyje siūlomų pakeitimų motyvus.

Pakeitimas 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia užtikrinti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose įprasta atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie atlieka 
nemokamą stažuotę, neturėtų nukentėti dėl to, kad ji nėra oficialiai pripažįstama.

Pakeitimas 147
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
stažuotę, kuri yra reglamentuojamos 
profesijos rengimo dalis, kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje.
Tačiau kilmės valstybė narė gali apriboti 
didžiausią kitoje valstybėje narėje 
atliekamos stažuotės trukmę, jei tokia 
stažuotė nustatyta norint užsiimti 
reglamentuojama profesija kilmės 
valstybėje narėje. Stažuotės pripažinimas 
neatstoja egzamino, kuris reikalingas 
norint užsiimti ta profesija;

Or. de

Pagrindimas

Nereikėtų atmesti neapmokamos stažuotės, kuri yra profesinio rengimo dalis. Reikia skatinti 
judumą, tačiau reikia išlaikyti ir kokybę, kuri reikalinga užsiimti tam tikra profesija. Todėl 
stažuotė negali atstoti egzamino, kurį būtina išlaikyti norint užsiimti ta profesija.

Pakeitimas 148
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
reglamentuojamai profesijai parengti 
skirtą stažuotę kitoje valstybėje narėje, 
kurioje tokia stažuotė yra galima, ir kuri 
turi įtakos profesinės kvalifikacijos 
galiojimui – tai paskatintų absolventų 
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pripažįstama kilmės valstybėje narėje; judumą. Be to, reikia numatyti, kad tokia jų 
stažuotė būtų pripažįstama kilmės 
valstybėje narėje;

Or. fr

Pakeitimas 149
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 
narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
stažuotę kitoje valstybėje narėje, kurioje 
tokia stažuotė yra galima, – tai paskatintų 
absolventų judumą. Be to, reikia numatyti, 
kad tokia jų stažuotė būtų pripažįstama 
kilmės valstybėje narėje;

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti išbrauktos nuorodos į mokamą stažuotę, nes iš esmės Ispanijoje nėra tokios 
tradicijos ir dėl dabartinių ekonominių sąlygų modelio nebūtų galima pakeisti. Dėl direktyvos 
neapibrėžtumo, susijusio su mokamomis stažuotėmis, kiltų daug problemų taikant šią 
direktyvą. Todėl, jeigu būtų nuspręsta šią nuorodą išlaikyti, direktyvoje turėtų būti išsamiau 
nurodyta, ar stažuotės apmokamos taikant tam tikrą tarifą ir ar valstybė privalo padengti 
visas socialinio draudimo išlaidas.

Pakeitimas 150
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę kitoje valstybėje 

(20) Direktyva 2005/36/EB turėtų būti 
taikoma absolventams, norintiems vykti į 
apmokamą stažuotę, per kurią absolventui 
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narėje, kurioje tokia stažuotė yra galima, –
tai paskatintų absolventų judumą. Be to, 
reikia numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

suteikiamos tam tikros profesinės teisės ir 
kuri parengia, kitoje valstybėje narėje, 
kurioje tokia stažuotė yra galima, 
reglamentuojamai profesijai – tai 
paskatintų absolventų judumą. Be to, reikia 
numatyti, kad tokia jų stažuotė būtų 
pripažįstama kilmės valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 151
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) stažuotės nėra prilyginamos teisei iš 
dalies užsiimti profesine veikla, todėl 4f 
straipsnis stažuotėms netaikomas;

Or. en

Pakeitimas 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Direktyvoje 2005/36/EB numatyta 
nacionalinių kontaktinių centrų sistema. 
Įsigaliojus 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvai 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje24

ir įdiegus vieno langelio principu 
veikiančius kontaktinius centrus, kai kurios 
funkcijos gali dubliuotis. Siekiant 
užtikrinti, kad kasdienis vidaus rinkos 
taisyklių taikymas individualiais piliečių 
atvejais būtų kontroliuojamas nacionaliniu 

(21) Direktyvoje 2005/36/EB numatyta 
nacionalinių kontaktinių centrų sistema. 
Įsigaliojus 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvai 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje24

ir įdiegus vieno langelio principu 
veikiančius kontaktinius centrus, kai kurios 
funkcijos gali dubliuotis. Siekiant 
užtikrinti, kad kasdienis vidaus rinkos 
taisyklių taikymas individualiais piliečių 
atvejais būtų kontroliuojamas nacionaliniu 
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lygiu, Direktyva 2005/36/EB įsteigti 
nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų 
tapti pagalbos centrais, kurių pagrindinė 
paskirtis – konsultuoti piliečius, taip pat ir 
asmeninėse konsultacijose;

lygiu, Direktyva 2005/36/EB įsteigti 
nacionaliniai kontaktiniai centrai, 
pavyzdžiui, turėtų tapti pagalbos centrais, 
kurių pagrindinė paskirtis – konsultuoti 
piliečius, taip pat ir asmeninėse 
konsultacijose;

Or. de

Pakeitimas 153
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka 
turėtų būti taikoma ir veterinarijos 
gydytojams, nebent valstybės narės jau 
naudoja Direktyvoje 2006/123/EB 
numatytą įspėjimo mechanizmą. Visos 
valstybės narės turėtų būti įspėtos, jei 
specialistas dėl drausminės bylos ar 
apkaltinamojo nuosprendžio neteko teisės 
vykti į kitą valstybę narę. Šis įspėjimas turi
būti aktyvinamas per VRI sistemą, 
nesvarbu, ar specialistas pasinaudojo 
kokiomis nors Direktyvoje 2005/36/EB
numatytomis teisėmis ir ar jis pateikė 
prašymą dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo išduodant Europos profesinį 

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB.
Šia direktyva nustatomas konkretus
įspėjimo mechanizmas. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei nustatoma, 
kad specialistas dėl drausminės bylos ar 
apkaltinamojo nuosprendžio negali toliau 
užsiimti profesine veikla. Šis įspėjimas 
turėtų būti aktyvinamas per VRI sistemą, 
nesvarbu, ar specialistas pasinaudojo 
kokiomis nors Direktyvoje 2005/36/EB
numatytomis teisėmis ir ar jis pateikė 
prašymą dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo išduodant Europos profesinį 
pažymėjimą arba kitu toje direktyvoje 
numatytu būdu. Įspėjimo procedūra turėtų 
derėti su Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;
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pažymėjimą arba kitu toje direktyvoje 
numatytu būdu. Įspėjimo procedūra turėtų 
derėti su Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

Or. en

Pakeitimas 154
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę. Šis įspėjimas turi būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu. 

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
ir specialistų, kuriems pagal III 
antraštinės dalies I ir II skyrių taikoma 
pripažinimo bendroji sistema ir kurių 
profesijos turi poveikį paciento saugumui, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę ar užsiimti profesine veikla, 
arba jei dėl drausminės bylos 
specialistams nustatyti apribojimai 
užsiimti profesine veikla, arba jei 
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Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

specialistas naudojo ar bandė naudoti 
neteisingą informaciją teikdamas 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
paraišką. Šis įspėjimas turėtų būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu. 
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

Or. en

Pakeitimas 155
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistui dėl 
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drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę. Šis įspėjimas turi būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu. 
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio ir įsigaliojus galutiniam 
kompetentingos įstaigos sprendimui jo 
kilmės valstybėje narėje arba kitoje 
valstybėje narėje buvo atimta teisė arba 
nustatyti apribojimai užsiimti profesine 
veikla. Panašiai, valstybės narės turėtų 
būti įspėjamos ir tuomet, kai specialistas 
klastojo arba bandė klastoti dokumentus 
teikdamas profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo paraišką. Šis įspėjimas turėtų
būti aktyvinamas per VRI sistemą, 
nesvarbu, ar specialistas pasinaudojo 
kokiomis nors Direktyvoje 2005/36/EB 
numatytomis teisėmis ir ar jis pateikė 
prašymą dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo išduodant Europos profesinį 
pažymėjimą arba kitu toje direktyvoje 
numatytu būdu. Įspėjimo procedūra turėtų 
derėti su Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama įspėjimo mechanizmo taikymo tvarka.

Pakeitimas 156
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
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Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę. Šis įspėjimas turi būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu. 
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistui dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio ir priėmus galutinį teismo 
arba kompetentingos įstaigos sprendimą 
visam laikui arba laikinai apribota arba 
atimta teisė užsiimti profesine veikla. Šis 
įspėjimas turėtų būti aktyvinamas per VRI 
sistemą, nesvarbu, ar specialistas 
pasinaudojo kokiomis nors Direktyvoje 
2005/36/EB numatytomis teisėmis ir ar jis 
pateikė prašymą dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo išduodant 
Europos profesinį pažymėjimą arba kitu 
toje direktyvoje numatytu būdu. Įspėjimo 
procedūra turėtų derėti su Sąjungos teisės 
aktais, kuriais reglamentuojama asmens 
duomenų apsauga ir kitos pagrindinės 
teisės;

Or. en

Pakeitimas 157
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
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įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę. Šis įspėjimas turi būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu. 
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros profesijų, 
kurios reglamentuojamos Direktyvoje
2005/36/EB, atžvilgiu turėtų būti sukurtas 
specialus įspėjimo mechanizmas. Tokia 
tvarka turėtų būti taikoma ir veterinarijos 
gydytojams, nebent valstybės narės jau 
naudoja Direktyvoje 2006/123/EB 
numatytą įspėjimo mechanizmą. Visos 
valstybės narės turėtų būti įspėtos, jei 
specialistas savo kilmės arba 
priimančiojoje valstybėje narėje laikinai 
arba visam laikui neteko teisės užsiimti 
profesine veikla. Šis įspėjimas turėtų būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu. 
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

Or. en

Pakeitimas 158
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 

(22) Direktyvoje jau numatyti išsamūs 
įpareigojimai valstybėms narėms dalytis 
informacija, tačiau šie įpareigojimai turėtų 
būti sugriežtinti. Valstybės narės turėtų ne 
tik reaguoti į prašymą suteikti 
informacijos, bet ir savo iniciatyva 
prireikus įspėti kitas valstybes nares. Tokia 
įspėjimo sistema turėtų būti panaši į tą, 
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kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems pagal Direktyvą 2005/36/EB 
taikoma automatinio pripažinimo sistema, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas dėl 
drausminės bylos ar apkaltinamojo 
nuosprendžio neteko teisės vykti į kitą 
valstybę narę. Šis įspėjimas turi būti 
aktyvinamas per VRI sistemą, nesvarbu, ar 
specialistas pasinaudojo kokiomis nors 
Direktyvoje 2005/36/EB numatytomis 
teisėmis ir ar jis pateikė prašymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išduodant Europos profesinį pažymėjimą 
arba kitu toje direktyvoje numatytu būdu. 
Įspėjimo procedūra turėtų derėti su 
Sąjungos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojama asmens duomenų 
apsauga ir kitos pagrindinės teisės;

kuri nustatyta Direktyvoje 2006/123/EB. 
Tačiau sveikatos priežiūros specialistų, 
kuriems taikoma Direktyva 2005/36/EB, 
atžvilgiu turėtų būti sukurtas specialus 
įspėjimo mechanizmas. Tokia tvarka turėtų 
būti taikoma ir veterinarijos gydytojams, 
nebent valstybės narės jau naudoja 
Direktyvoje 2006/123/EB numatytą 
įspėjimo mechanizmą. Visos valstybės 
narės turėtų būti įspėtos, jei specialistas 
laikinai ar visam laikui neteko teisės 
užsiimti profesine veikla arba jei jam 
taikomi kokie nors apribojimai ar sąlygos 
užsiimti šia veikla kilmės arba 
priimančioje valstybėje narėje. Šis 
įspėjimas turėtų būti aktyvinamas per VRI 
sistemą, nesvarbu, ar specialistas 
pasinaudojo kokiomis nors Direktyvoje 
2005/36/EB numatytomis teisėmis ir ar jis 
pateikė prašymą dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo išduodant 
Europos profesinį pažymėjimą arba kitu 
toje direktyvoje numatytu būdu. Įspėjimo 
procedūra turėtų derėti su Sąjungos teisės 
aktais, kuriais reglamentuojama asmens 
duomenų apsauga ir kitos pagrindinės 
teisės;

Or. en

Pakeitimas 159
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) viena iš didžiausių kliūčių, su 
kuriomis susiduria besidomintis darbu 
kitoje valstybėje narėje asmuo, yra 
administracinių procedūrų, kurių reikia 
laikytis, sudėtingumas ir nepakankamas 
aiškumas. Direktyva 2006/123/EB 
valstybės narės įpareigotos per vieno 

(23) viena iš didžiausių kliūčių, su 
kuriomis susiduria besidomintis darbu 
kitoje valstybėje narėje asmuo, yra 
administracinių procedūrų, kurių reikia 
laikytis, sudėtingumas ir nepakankamas 
aiškumas. Direktyva 2006/123/EB 
valstybės narės įpareigotos per vieno 
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langelio principu veikiančius kontaktinius 
centrus užtikrinti lengvą prieigą prie 
informacijos ir galimybės atlikti 
procedūras. Kvalifikacijų pripažinimo 
pagal Direktyvą 2005/36/EB siekiantys 
piliečiai jau gali naudotis vieno langelio 
principu veikiančiais kontaktiniais centrais, 
jei jiems taikoma Direktyva 2006/123/EB. 
Tačiau Direktyva 2006/123/EB netaikoma 
darbo ieškantiems asmenims ir sveikatos 
priežiūros specialistams, todėl jiems 
prieinama informacija yra nepakankama. 
Taigi tą informaciją reikia pateikti taip, kad 
būtų patogu vartotojui, ir užtikrinti, kad 
tokia informacija būtų lengvai prieinama. 
Taip pat svarbu, kad valstybės narės ne tik 
imtųsi atsakomybės nacionaliniu lygmeniu, 
bet ir bendradarbiautų tiek tarpusavyje, tiek 
su Komisija, idant užtikrintų, kad visos 
Sąjungos specialistai, pasinaudodami vieno 
langelio principu veikiančiais kontaktiniais 
centrais, galėtų lengvai ir patogiai naudotis 
informacija ir atlikti procedūras. Nuorodos 
turėtų būti pateikiamos ir kitose svetainėse, 
pavyzdžiui, portale „Jūsų Europa“;

langelio principu veikiančius kontaktinius 
centrus užtikrinti lengvą prieigą prie 
informacijos ir galimybės atlikti 
procedūras. Kvalifikacijų pripažinimo 
pagal Direktyvą 2005/36/EB siekiantys 
piliečiai jau gali naudotis vieno langelio 
principu veikiančiais kontaktiniais centrais, 
jei jiems taikoma Direktyva 2006/123/EB. 
Tačiau Direktyva 2006/123/EB netaikoma 
darbo ieškantiems asmenims ir sveikatos 
priežiūros specialistams, todėl jiems 
prieinama informacija yra nepakankama. 
Taigi tą informaciją reikia pateikti taip, kad 
būtų patogu vartotojui, ir užtikrinti, kad 
tokia informacija būtų lengvai prieinama. 
Taip pat svarbu, kad valstybės narės ne tik 
imtųsi atsakomybės nacionaliniu lygmeniu, 
bet ir bendradarbiautų tiek tarpusavyje, tiek 
su Komisija, idant užtikrintų, kad visos 
Sąjungos specialistai, pasinaudodami vieno 
langelio principu veikiančiais kontaktiniais 
centrais, galėtų lengvai ir patogiai naudotis 
daugiakalbe informacija (kuri būtų 
pateikiama bent kilmės šalies ir 
priimančiosios šalies kalbomis) ir atlikti 
procedūras. Nuorodos turėtų būti 
pateikiamos ir kitose svetainėse, 
pavyzdžiui, portale „Jūsų Europa“;

Or. en

Pakeitimas 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) viena iš didžiausių kliūčių, su 
kuriomis susiduria besidomintis darbu 
kitoje valstybėje narėje asmuo, yra 
administracinių procedūrų, kurių reikia 
laikytis, sudėtingumas ir nepakankamas 
aiškumas. Direktyva 2006/123/EB 

(23) viena iš didžiausių kliūčių, su 
kuriomis susiduria besidomintis darbu 
kitoje valstybėje narėje asmuo, yra 
administracinių procedūrų, kurių reikia 
laikytis, sudėtingumas ir nepakankamas 
aiškumas. Direktyva 2006/123/EB 
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valstybės narės įpareigotos per vieno 
langelio principu veikiančius kontaktinius 
centrus užtikrinti lengvą prieigą prie 
informacijos ir galimybės atlikti 
procedūras. Kvalifikacijų pripažinimo 
pagal Direktyvą 2005/36/EB siekiantys 
piliečiai jau gali naudotis vieno langelio 
principu veikiančiais kontaktiniais centrais, 
jei jiems taikoma Direktyva 2006/123/EB. 
Tačiau Direktyva 2006/123/EB netaikoma 
darbo ieškantiems asmenims ir sveikatos 
priežiūros specialistams, todėl jiems 
prieinama informacija yra nepakankama. 
Taigi tą informaciją reikia pateikti taip, kad 
būtų patogu vartotojui, ir užtikrinti, kad 
tokia informacija būtų lengvai prieinama. 
Taip pat svarbu, kad valstybės narės ne tik 
imtųsi atsakomybės nacionaliniu lygmeniu, 
bet ir bendradarbiautų tiek tarpusavyje, tiek 
su Komisija, idant užtikrintų, kad visos 
Sąjungos specialistai, pasinaudodami vieno 
langelio principu veikiančiais kontaktiniais 
centrais, galėtų lengvai ir patogiai naudotis 
informacija ir atlikti procedūras. Nuorodos 
turėtų būti pateikiamos ir kitose svetainėse, 
pavyzdžiui, portale „Jūsų Europa“;

valstybės narės įpareigotos per vieno 
langelio principu veikiančius kontaktinius 
centrus užtikrinti lengvą prieigą prie 
informacijos ir galimybės atlikti 
procedūras. Kvalifikacijų pripažinimo 
pagal Direktyvą 2005/36/EB siekiantys 
piliečiai jau gali naudotis vieno langelio 
principu veikiančiais kontaktiniais centrais, 
jei jiems taikoma Direktyva 2006/123/EB. 
Tačiau Direktyva 2006/123/EB netaikoma 
darbo ieškantiems asmenims ir sveikatos 
priežiūros specialistams, todėl jiems 
prieinama informacija yra nepakankama. 
Taigi tą informaciją reikia pateikti taip, kad 
būtų patogu vartotojui, ir užtikrinti, kad 
tokia informacija būtų lengvai prieinama. 
Taip pat svarbu, kad valstybės narės ne tik 
imtųsi atsakomybės nacionaliniu lygmeniu, 
bet ir bendradarbiautų tiek tarpusavyje, tiek 
su Komisija, idant užtikrintų, kad visos 
Sąjungos specialistai, pasinaudodami vieno 
langelio principu veikiančiais kontaktiniais 
centrais, galėtų lengvai ir patogiai naudotis 
informacija ir kuo paprasčiau atlikti 
procedūras, pavyzdžiui, kurios patenka į 
Direktyvos 2005/36/EB taikymo sritį. 
Nuorodos turėtų būti pateikiamos ir kitose 
svetainėse, pavyzdžiui, portale „Jūsų 
Europa“;

Or. de

Pakeitimas 161
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
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2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos 
profesiniu pažymėjimu susiję mokesčiai,
nustatyti su Europos profesiniu 
pažymėjimu susijusios dokumentacijos 
detales, padaryti IV priede pateikiamo 
veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, padaryti V 
priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų 
žinioms ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių,
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, padaryti IV priede pateikiamo 
veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, suderinti 
minimalius medicinos specialistų ir 
odontologijos specialistų rengimo 
laikotarpius, į V priedo 5.1.3 punktą 
įtraukti naujų medicinos specialybių, 
padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 
ir 5.6.1 punktuose pateikiamo sąrašo 
pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą įtraukti 
naujų odontologijos specialybių ir apibrėžti 
bendrųjų rengimo sistemų taikymo sąlygas. 
Ypač svarbu, kad Komisija užtikrintų 
tinkamas konsultacijas su ekspertais ir 
Europos, ir nacionaliniu lygmenimis. 
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų skaidriai, 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės pagal SESV 166 straipsnį atsakingos už profesinio rengimo turinio 
nustatymą.

Pakeitimas 162
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo 
pakeitimus, padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 
5.7.1 punktų pakeitimus, aiškiai 
suformuluoti reikalavimus, taikytinus
gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, 
gydytojų odontologų, veterinarijos 
gydytojų, akušerių, vaistininkų ir 
architektų žinioms ir įgūdžiams, suderinti
minimalius medicinos specialistų ir 
odontologijos specialistų rengimo 
laikotarpius, į V priedo 5.1.3 punktą 
įtraukti naujų medicinos specialybių, 
padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 
ir 5.6.1 punktuose pateikiamo sąrašo 
pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, apibrėžti bendrųjų 
rengimo sistemų taikymo sąlygas ir 
apibrėžti bendrųjų rengimo testų taikymo 
sąlygas. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus, Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais bei susijusių suinteresuotųjų 
subjektų susirinkimuose ar forumuose, 
kaip nurodyta naujame 57c straipsnyje. 
Visų pirma su specialistais turėtų būti 
konsultuojamasi pagal naują 
58a straipsnį ir jų pasiūlymai turėtų būti 
įtraukiami į deleguotuosius aktus dėl IV 
priede pateikiamo veiklos rūšių sąrašo 
pakeitimų, V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 
punktų pakeitimų, aiškaus reikalavimų, 
taikytinų gydytojų, bendrosios praktikos 
slaugytojų, gydytojų odontologų, 
veterinarijos gydytojų, akušerių, 
vaistininkų ir architektų žinioms ir 
įgūdžiams, suformulavimo, minimalių
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpių 
suderinimo, naujų medicinos specialybių 
įtraukimo į V priedo 5.1.3 punktą, V 
priedo 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 
punktuose pateikiamo sąrašo pakeitimų, 
naujų odontologijos specialybių įtraukimo
į V priedo 5.3.3 punktą. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
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būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 163
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos 
profesiniu pažymėjimu susiję mokesčiai,
nustatyti su Europos profesiniu 
pažymėjimu susijusios dokumentacijos 
detales, padaryti IV priede pateikiamo 
veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, padaryti V 
priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti su Europos profesiniu 
pažymėjimu susijusios dokumentacijos 
detales, padaryti IV priede pateikiamo 
veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, padaryti V 
priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad Komisija tinkamai atstovautų 
ir konsultuotųsi, taip pat su Europos ir 
nacionalinio lygio ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
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darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku, skaidriai ir 
tinkamai perduoti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Priimdama deleguotuosius aktus Komisija turi užtikrinti, kad būtų tinkamai konsultuojamasi 
su suinteresuotaisiais subjektais ir susijusiomis organizacijomis. To reikia siekiant užtikrinti 
vienodą ir sklandų, skaidrų ir bendradarbiavimu pagrįsta procesą, per kurį priimami ES 
lygmens sprendimai.

Pakeitimas 164
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
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5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir remtųsi 
aiškiomis konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais subjektais taisyklėmis, 
kurios bus nustatytos šios direktyvos 
58 straipsnyje. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 165
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
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reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, leistų dalyvauti susijusių 
profesijų suinteresuotiesiems subjektams 
ir įtrauktų Europos ir nacionalinio lygio
ekspertus. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku, skaidriai ir tinkamai 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 166
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 

(24) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Direktyvos 
2005/36/EB nuostatas, t. y. atnaujinti I 
priedą, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
būtų apskaičiuojami su Europos profesiniu 
pažymėjimu susiję mokesčiai, nustatyti su 
Europos profesiniu pažymėjimu susijusios 
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dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, aiškiai suformuluoti 
reikalavimus, taikytinus gydytojų, 
bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų 
odontologų, veterinarijos gydytojų, 
akušerių, vaistininkų ir architektų žinioms 
ir įgūdžiams, suderinti minimalius 
medicinos specialistų ir odontologijos 
specialistų rengimo laikotarpius, į V priedo 
5.1.3 punktą įtraukti naujų medicinos 
specialybių, padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ir 5.6.1 punktuose pateikiamo 
sąrašo pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą 
įtraukti naujų odontologijos specialybių, 
apibrėžti bendrųjų rengimo sistemų 
taikymo sąlygas ir apibrėžti bendrųjų 
rengimo testų taikymo sąlygas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

dokumentacijos detales, padaryti IV priede 
pateikiamo veiklos rūšių sąrašo pakeitimus, 
padaryti V priedo 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ir 5.7.1 punktų 
pakeitimus, palengvinti III antraštinės 
dalies III skyriuje reglamentuojamų 
profesijų specialybių, kurios įgyjamos 
baigus antrosios arba trečiosios pakopos 
aukštojo mokslo studijas ir kurioms nėra 
taikomos iš anksto nustatytos specialybės 
pripažinimo taisyklės, pripažinimą, aiškiai 
suformuluoti reikalavimus, taikytinus 
gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, 
gydytojų odontologų, veterinarijos 
gydytojų, akušerių, vaistininkų ir 
architektų žinioms ir įgūdžiams, suderinti 
minimalius medicinos specialistų ir 
odontologijos specialistų rengimo 
laikotarpius, į V priedo 5.1.3 punktą 
įtraukti naujų medicinos specialybių, 
padaryti V priedo 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 
ir 5.6.1 punktuose pateikiamo sąrašo 
pakeitimus, į V priedo 5.3.3 punktą įtraukti 
naujų odontologijos specialybių, apibrėžti 
bendrųjų rengimo sistemų taikymo sąlygas 
ir apibrėžti bendrųjų rengimo testų taikymo 
sąlygas. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduoti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 167
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) dėl reikiamų įgyvendinimo aktų 
techninio pobūdžio jiems priimti turėtų 
būti naudojama patariamoji procedūra, 
siekiant nustatyti visiems vienodas 
bendrąsias taisykles, taikytinas 
konkrečioms profesijoms išduodamų 
Europos profesinių pažymėjimų 
specifikacijai, Europos profesinio 
pažymėjimo formatui, vertimams, kurių 
reikės teikiant prašymą išduoti Europos 
profesinį pažymėjimą, prašymų išduoti 
Europos profesinį pažymėjimą vertinimo 
detalėms, techninėms specifikacijoms ir 
priemonėms, kurių reikės norint užtikrinti 
Europos profesiniame pažymėjime ir VRI 
sistemos byloje laikomos informacijos 
vientisumą, konfidencialumą ir tikslumą, 
sąlygoms ir procedūroms, kurias reikės 
įvykdyti tam, kad Europos profesinį 
pažymėjimą būtų galima išduoti, prieigos 
prie VRI sistemos bylos sąlygoms, 
Europos profesinio pažymėjimo 
autentiškumo ir galiojimo tikrinimo 
techninėms priemonėms ir procedūroms ir 
įspėjimo mechanizmo diegimui;

(26) turėtų būti naudojama nagrinėjimo
procedūra, siekiant nustatyti visiems 
vienodas bendrąsias taisykles, taikytinas 
konkrečioms profesijoms išduodamų 
Europos profesinių pažymėjimų 
specifikacijai, Europos profesinio 
pažymėjimo formatui, vertimams, kurių 
reikės teikiant prašymą išduoti Europos 
profesinį pažymėjimą, prašymų išduoti 
Europos profesinį pažymėjimą vertinimo 
detalėms, techninėms specifikacijoms ir 
priemonėms, kurių reikės norint užtikrinti 
Europos profesiniame pažymėjime ir VRI 
sistemos byloje laikomos informacijos 
vientisumą, konfidencialumą ir tikslumą, 
sąlygoms ir procedūroms, kurias reikės 
įvykdyti tam, kad Europos profesinį 
pažymėjimą būtų galima išduoti, prieigos 
prie VRI sistemos bylos sąlygoms, 
Europos profesinio pažymėjimo 
autentiškumo ir galiojimo tikrinimo 
techninėms priemonėms ir procedūroms ir 
įspėjimo mechanizmo diegimui;

Or. de

Pakeitimas 168
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) dėl reikiamų įgyvendinimo aktų 
techninio pobūdžio jiems priimti turėtų būti 
naudojama patariamoji procedūra, siekiant 
nustatyti visiems vienodas bendrąsias 
taisykles, taikytinas konkrečioms 
profesijoms išduodamų Europos 

(26) dėl reikiamų įgyvendinimo aktų 
techninio pobūdžio jiems priimti turėtų būti 
naudojama patariamoji procedūra, siekiant 
nustatyti visiems vienodas bendrąsias 
taisykles, taikytinas Europos profesinio 
pažymėjimo formatui, vertimams, kurių 
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profesinių pažymėjimų specifikacijai, 
Europos profesinio pažymėjimo formatui, 
vertimams, kurių reikės teikiant prašymą 
išduoti Europos profesinį pažymėjimą, 
prašymų išduoti Europos profesinį 
pažymėjimą vertinimo detalėms, 
techninėms specifikacijoms ir priemonėms, 
kurių reikės norint užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI sistemos 
byloje laikomos informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, sąlygoms ir 
procedūroms, kurias reikės įvykdyti tam, 
kad Europos profesinį pažymėjimą būtų 
galima išduoti, prieigos prie VRI sistemos 
bylos sąlygoms, Europos profesinio 
pažymėjimo autentiškumo ir galiojimo 
tikrinimo techninėms priemonėms ir 
procedūroms ir įspėjimo mechanizmo 
diegimui;

reikės teikiant prašymą išduoti Europos 
profesinį pažymėjimą, prašymų išduoti 
Europos profesinį pažymėjimą vertinimo 
detalėms, techninėms specifikacijoms ir 
priemonėms, kurių reikės norint užtikrinti 
Europos profesiniame pažymėjime ir VRI 
sistemos byloje laikomos informacijos 
vientisumą, konfidencialumą ir tikslumą, 
sąlygoms ir procedūroms, kurias reikės 
įvykdyti tam, kad Europos profesinį 
pažymėjimą būtų galima išduoti, prieigos 
prie VRI sistemos bylos sąlygoms, 
Europos profesinio pažymėjimo 
autentiškumo ir galiojimo tikrinimo 
techninėms priemonėms ir procedūroms ir 
įspėjimo mechanizmo diegimui;

Or. fr

Pakeitimas 169
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) dėl reikiamų įgyvendinimo aktų 
techninio pobūdžio jiems priimti turėtų būti 
naudojama patariamoji procedūra, siekiant 
nustatyti visiems vienodas bendrąsias 
taisykles, taikytinas konkrečioms 
profesijoms išduodamų Europos profesinių 
pažymėjimų specifikacijai, Europos 
profesinio pažymėjimo formatui, 
vertimams, kurių reikės teikiant prašymą 
išduoti Europos profesinį pažymėjimą, 
prašymų išduoti Europos profesinį 
pažymėjimą vertinimo detalėms, 
techninėms specifikacijoms ir priemonėms, 
kurių reikės norint užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI sistemos 

(26) dėl reikiamų įgyvendinimo aktų 
techninio pobūdžio jiems priimti turėtų būti 
naudojama nagrinėjimo procedūra, 
siekiant nustatyti visiems vienodas 
bendrąsias taisykles, taikytinas 
konkrečioms profesijoms išduodamų 
Europos profesinių pažymėjimų 
specifikacijai, Europos profesinio 
pažymėjimo formatui, vertimams, kurių 
reikės teikiant prašymą išduoti Europos 
profesinį pažymėjimą, prašymų išduoti 
Europos profesinį pažymėjimą vertinimo 
detalėms, techninėms specifikacijoms ir 
priemonėms, kurių reikės norint užtikrinti 
Europos profesiniame pažymėjime ir VRI 
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byloje laikomos informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, sąlygoms ir 
procedūroms, kurias reikės įvykdyti tam, 
kad Europos profesinį pažymėjimą būtų 
galima išduoti, prieigos prie VRI sistemos 
bylos sąlygoms, Europos profesinio 
pažymėjimo autentiškumo ir galiojimo 
tikrinimo techninėms priemonėms ir 
procedūroms ir įspėjimo mechanizmo 
diegimui;

sistemos byloje laikomos informacijos 
vientisumą, konfidencialumą ir tikslumą, 
sąlygoms ir procedūroms, kurias reikės 
įvykdyti tam, kad Europos profesinį 
pažymėjimą būtų galima išduoti, prieigos 
prie VRI sistemos bylos sąlygoms, 
Europos profesinio pažymėjimo 
autentiškumo ir galiojimo tikrinimo 
techninėms priemonėms ir procedūroms ir 
įspėjimo mechanizmo diegimui. Prireikus 
Komisija gali įgyvendinti bandomuosius 
projektus, konsultuotis ir atsižvelgti į 
profesinių įstaigų, kaip nustatyta naujame 
58a straipsnyje, ir suinteresuotųjų 
subjektų, kaip nustatyta naujame 
57c straipsnyje, forumo pasiūlymus, kad 
galėtų įvertinti taisyklių ir procedūrų 
veiksmingumą ir įtraukti juos į 
įgyvendinimo aktą (-us);

Or. en

Pakeitimas 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) dėl reikiamų įgyvendinimo aktų 
techninio pobūdžio jiems priimti turėtų būti 
naudojama patariamoji procedūra, siekiant 
nustatyti visiems vienodas bendrąsias 
taisykles, taikytinas konkrečioms 
profesijoms išduodamų Europos profesinių 
pažymėjimų specifikacijai, Europos 
profesinio pažymėjimo formatui, 
vertimams, kurių reikės teikiant prašymą 
išduoti Europos profesinį pažymėjimą, 
prašymų išduoti Europos profesinį 
pažymėjimą vertinimo detalėms, 
techninėms specifikacijoms ir priemonėms, 
kurių reikės norint užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI sistemos 
byloje laikomos informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, sąlygoms ir 

(26) dėl reikiamų įgyvendinimo aktų 
techninio pobūdžio jiems priimti turėtų būti 
naudojama patariamoji procedūra, siekiant 
nustatyti visiems vienodas bendrąsias 
taisykles, taikytinas konkrečių profesijų 
specialistų prašymu išduodamų Europos 
profesinių pažymėjimų specifikacijai, 
Europos profesinio pažymėjimo formatui, 
vertimams, kurių reikės teikiant prašymą 
išduoti Europos profesinį pažymėjimą, 
prašymų išduoti Europos profesinį 
pažymėjimą vertinimo detalėms, 
techninėms specifikacijoms ir priemonėms, 
kurių reikės norint užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI sistemos 
byloje laikomos informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, sąlygoms ir 
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procedūroms, kurias reikės įvykdyti tam, 
kad Europos profesinį pažymėjimą būtų 
galima išduoti, prieigos prie VRI sistemos 
bylos sąlygoms, Europos profesinio 
pažymėjimo autentiškumo ir galiojimo 
tikrinimo techninėms priemonėms ir 
procedūroms ir įspėjimo mechanizmo 
diegimui;

procedūroms, kurias reikės įvykdyti tam, 
kad Europos profesinį pažymėjimą būtų 
galima išduoti, prieigos prie VRI sistemos 
bylos sąlygoms, Europos profesinio 
pažymėjimo autentiškumo ir galiojimo 
tikrinimo techninėms priemonėms ir 
procedūroms ir įspėjimo mechanizmo 
diegimui;

Or. el

Pagrindimas

Rekomendacinio pobūdžio paaiškinimas, susijęs su profesinės tapatybės nustatymu.

Pakeitimas 171
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) reikėtų pradėti nagrinėjimo 
procedūrą siekiant priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos bendros 
vienodos taisyklės, susijusios būtinybe 
sudaryti Europos reglamentuojamų 
profesijų žemėlapį;

Or. fr

Pakeitimas 172
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kadangi abipusis vertinimas pagal 
Direktyvą 2006/123/EB davė gerų 
rezultatų, panašią vertinimo sistemą 
reikėtų įtraukti ir į Direktyvą 2005/36/EB. 

Išbraukta.
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Valstybės narės turėtų pranešti, kurios 
profesijos jose yra reglamentuojamos ir 
dėl kokių priežasčių, ir tarpusavyje aptarti 
išvadas. Taikant tokią sistemą laisvųjų 
profesijų rinka taptų skaidresnė;

Or. de

Pakeitimas 173
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kadangi abipusis vertinimas pagal 
Direktyvą 2006/123/EB davė gerų 
rezultatų, panašią vertinimo sistemą 
reikėtų įtraukti ir į Direktyvą 2005/36/EB. 
Valstybės narės turėtų pranešti, kurios 
profesijos jose yra reglamentuojamos ir 
dėl kokių priežasčių, ir tarpusavyje aptarti 
išvadas. Taikant tokią sistemą laisvųjų 
profesijų rinka taptų skaidresnė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 174
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) ši direktyva taip pat taikoma 
laisvosioms profesijoms (jeigu jos 
reglamentuojamos), kuriomis, 
vadovaujantis šia Direktyva, asmeniškai, 
atsakingai ir profesiniu atžvilgiu 
nepriklausomai užsiima, turėdami 
atitinkamą kvalifikaciją, asmenys, 
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teikiantys intelektualaus pobūdžio 
abstrakčias paslaugas kliento ir 
visuomenės naudai. Užsiėmimui profesija 
valstybėse narėse pagal EB sutartį gali 
būti taikomi specifiniai teisiniai 
apribojimai, kurie remiasi nacionaliniais 
teisės aktais ir privalomomis nuostatomis, 
kurios šiame kontekste nustatomos 
nepriklausomai atitinkamas profesijas 
atstovaujančių subjektų, kuriomis 
saugomas ir vystomas profesionalumas 
bei paslaugų kokybė ir santykių su klientu 
konfidencialumas;

Or. de

Pakeitimas 175
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) ši direktyva nedaro poveikio 
priemonėms, kurios yra būtinos aukštam 
sveikatos apsaugos ir vartotojų apsaugos 
lygiui užtikrinti;

Or. de

Pakeitimas 176
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) ši direktyva nepažeidžia priemonių, 
būtinų užtikrinti aukštą sveikatos ir 
vartotojų apsaugos lygį;
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Or. en

Pakeitimas 177
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl 
galimybės stažuotis kitoje valstybėje 
narėje ir tokių mokamų stažuočių 
pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti tam 
tikromis reglamentuojamomis 
profesijomis.“

Or. de

Pakeitimas 178
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl 
galimybės stažuotis kitoje valstybėje narėje 
ir tokių mokamų stažuočių pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti tam 
tikromis reglamentuojamomis 
profesijomis ir dėl galimybės stažuotis 
kitoje valstybėje narėje, kai ta stažuotė yra 
reglamentuojamos profesijos mokymo 
programos dalis, kad ir koks būtų atlygio 
dydis ar forma, ir tokių stažuočių 
pripažinimo.“

Or. fr
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Pakeitimas 179
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
mokamų stažuočių pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
stažuočių pripažinimo.“

Or. en

Pakeitimas 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
mokamų stažuočių pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
stažuočių pripažinimo.“

Or. en

Pakeitimas 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
mokamų stažuočių pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
stažuočių pripažinimo.“

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose įprasta atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie atlieka 
nemokamą stažuotę, neturėtų nukentėti dėl to, kad ji nėra oficialiai pripažįstama.

Pakeitimas 182
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl 
galimybės stažuotis kitoje valstybėje narėje 
ir tokių mokamų stažuočių pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl galimybės stažuotis kitoje 
valstybėje narėje ir tokių mokamų 
stažuočių pripažinimo.“

Or. en

Pakeitimas 183
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
mokamų stažuočių pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje, kai ta 
stažuotė yra reglamentuojamos profesijos 
mokymo programos dalis, kuri turi įtakos 
profesinės kvalifikacijos galiojimui, ir 
tokių stažuočių pripažinimo.“

Or. fr

Pakeitimas 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/ΕB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti
reglamentuojama profesija ir dėl 
galimybės stažuotis kitoje valstybėje 
narėje ir tokių mokamų stažuočių 
pripažinimo.“

„Šia direktyva, atsižvelgiant į su sveikata, 
visuomenės saugumu ir geografinius 
ypatumus susijusias priežastis, taip pat 
nustatomos taisyklės dėl teisės iš dalies 
užsiimti reglamentuojamomis 
profesijomis valstybėje narėje, kuriose tai 
leidžiama daryti.“

Or. el

Pagrindimas

Reikalaujama, kad valstybės narės, visų pirma dėl su sveikata ir visuomenės saugumu 
susijusių ir kitų priežasčių, patikrintų, kokių profesijų specialistams jos gali leisti iš dalies 
užsiimti profesine veikla. Dėl kitose valstybėse narėse atliktų stažuočių pripažinimo: jas baigę 
asmenys nėra specialistai ir todėl jiems ši direktyva netaikoma.

Pakeitimas 185
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
mokamų stažuočių pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija.“

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti išbrauktos nuorodos į mokamą stažuotę, nes iš esmės Ispanijoje nėra tokios 
tradicijos ir dėl dabartinių ekonominių sąlygų modelio nebūtų galima pakeisti. Dėl direktyvos 
neapibrėžtumo, susijusio su mokamomis stažuotėmis, kiltų daug problemų taikant šią 
direktyvą. Todėl, jeigu būtų nuspręsta šią nuorodą išlaikyti, direktyvoje turėtų būti išsamiau 
nurodyta, ar stažuotės apmokamos taikant tam tikrą tarifą ir ar valstybė privalo padengti 
visas socialinio draudimo išlaidas.

Pakeitimas 186
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/36/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje ir tokių 
mokamų stažuočių pripažinimo.“

„Šia direktyva taip pat nustatomos 
taisyklės dėl teisės iš dalies užsiimti 
reglamentuojama profesija ir dėl galimybės 
stažuotis kitoje valstybėje narėje, kai ta 
stažuotė yra reglamentuojamos profesijos 
mokymo programos dalis ir jei stažuotojas 
įgyja tam tikras profesines teises, ir tokių 
mokamų stažuočių pripažinimo.“

Or. en
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Pakeitimas 187
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.“

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti stažuotuoju kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje jie įsigijo profesinę 
kvalifikaciją, kai ta stažuotė yra 
reglamentuojamos profesijos mokymo 
programos dalis, kad ir koks būtų atlygio 
dydis ar forma.“

Or. fr

Pakeitimas 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB 
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.“

„1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti stažuotuoju kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje jie įsigijo profesinę 
kvalifikaciją.“

Or. en
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Pakeitimas 189
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.“

„1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti stažuotuoju kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje jie įsigijo profesinę 
kvalifikaciją.“

Or. en

Pakeitimas 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2005/36/ΕB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.“

„1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įgijo 
savo profesinę kvalifikaciją.“

Or. el
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Pagrindimas

Dėl kitose valstybėse narėse atliktų stažuočių pripažinimo: jas baigę asmenys nėra 
specialistai ir todėl jiems ši direktyva netaikoma.

Pakeitimas 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.“

„1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis1, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.“
__________________
1 Remiantis laisvųjų profesijų apibrėžtimi, 
pateikta 2001 m. spalio 11 d. ESTT 
sprendime byloje Adam C-237/99, 
šaltinis: Teismo praktikos rinkinys (2001), 
p. I-07467.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose įprasta atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie atlieka 
nemokamą stažuotę, neturėtų nukentėti dėl to, kad ji nėra oficialiai pripažįstama.

Pakeitimas 192
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas



AM\913241LT.doc 79/115 PE496.438v01-00

LT

Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.“

1. Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti stažuotuoju kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje jie įsigijo profesinę 
kvalifikaciją, kai ta stažuotė yra 
reglamentuojamos profesijos mokymo 
programos dalis, ir kuri turi įtakos 
profesinės kvalifikacijos galiojimui.“

Or. fr

Pakeitimas 193
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija arba 
dirbti mokamu stažuotuoju kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įsigijo 
profesinę kvalifikaciją.“

1. „Ši direktyva taikoma visiems valstybės 
narės piliečiams, įskaitant ir užsiimančius 
laisvomis profesijomis, pageidaujantiems 
savarankiškai arba pagal darbo sutartį 
užsiimti reglamentuojama profesija kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įgijo 
savo profesinę kvalifikaciją.“

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti išbrauktos nuorodos į mokamą stažuotę, nes iš esmės Ispanijoje nėra tokios 
tradicijos ir dėl dabartinių ekonominių sąlygų modelio nebūtų galima pakeisti. Dėl direktyvos 
neapibrėžtumo, susijusio su mokamomis stažuotėmis, kiltų daug problemų taikant šią 
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direktyvą. Todėl, jeigu būtų nuspręsta šią nuorodą išlaikyti, direktyvoje turėtų būti išsamiau 
nurodyta, ar stažuotės apmokamos taikant tam tikrą tarifą ir ar valstybė privalo padengti 
visas socialinio draudimo išlaidas.

Pakeitimas 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2005/36/ΕB
2 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Kiekviena valstybė narė, 
atsižvelgdama į galiojančias taisykles, gali 
pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą leisti 
valstybių narių piliečiams, kurie profesinę 
kvalifikaciją įgijo ne valstybėje narėje, 
užsiimti profesine veikla jos teritorijoje. 
III antraštinės dalies III skyriuje 
nurodytų profesijų atveju šis išankstinis 
pripažinimas turi būti atliekamas 
atsižvelgiant į atitinkamame skyriuje 
nustatytus būtinus rengimo 
reikalavimus.“

Or. el

Pagrindimas

Dėl kitose valstybėse narėse atliktų stažuočių pripažinimo: jas baigę asmenys nėra 
specialistai ir todėl jiems ši direktyva netaikoma.

Pakeitimas 195
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)



AM\913241LT.doc 81/115 PE496.438v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Ši direktyva netaikoma oficialiu 
vyriausybės aktu paskirtiems notarams.“

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į notaro profesijos specifiką. Notarai skiriami oficialiu vyriausybės 
aktu ir jie atlieka ypatingą vaidmenį valstybių narių teisinėse sistemose. Notarus deleguoja 
valdžios institucijos ir jų autentiški dokumentai prilyginami teisiniam sprendimui.

Pakeitimas 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a. (nauja) Kai įmanoma, įgyvendinant 
šią direktyvą turėtų būti atsižvelgiama į 
kai kurių profesijų specifinį geografinį 
pobūdį.“

Or. el

Pakeitimas 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/ΕB
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir 
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 

Išbraukta.
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kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

Or. el

Pagrindimas

Dėl kitose valstybėse narėse atliktų stažuočių pripažinimo: jas baigę asmenys nėra 
specialistai ir todėl jiems ši direktyva netaikoma.

Pakeitimas 198
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/ΕB
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir 
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 
kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti išbrauktos nuorodos į mokamą stažuotę, nes iš esmės Ispanijoje nėra tokios 
tradicijos ir dėl dabartinių ekonominių sąlygų modelio nebūtų galima pakeisti. Dėl direktyvos 
neapibrėžtumo, susijusio su mokamomis stažuotėmis, kiltų daug problemų taikant šią 
direktyvą. Todėl, jeigu būtų nuspręsta šią nuorodą išlaikyti, direktyvoje turėtų būti išsamiau 
nurodyta, ar stažuotės apmokamos taikant tam tikrą tarifą ir ar valstybė privalo padengti 
visas socialinio draudimo išlaidas.

Pakeitimas 199
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/ΕB
3 straipsnio 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir 
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 
kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

„j) „stažuotė“ – prižiūrimos ir mokamos 
veiklos vykdymas siekiant įgyti teisę 
užsiimti reglamentuojama profesija pagal 
valstybėje narėje galiojančias teisės aktų, 
taisyklių ar administracines nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Stažuotojai, kurių stažuotė yra labai svarbus profesinio rengimo elementas, neturėtų atsidurti 
nepalankioje padėtyje, jei jų stažuotė yra nemokama. Žodžiai „siekiant įgyti reglamentuojamą 
profesiją, pasirengimas kuriai tikrinamas egzaminų pagrindų“ ištrinami. Tai padeda 
paaiškinti faktą, kad leidimo verstis reglamentuojama profesija sąlygas nustato valstybė narė. 
Šios sąlygos galėtų apimti tikrinimą egzaminų pagrindu arba kitokį reikalavimą.

Pakeitimas 200
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/ΕB
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 
kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

„j) „stažuotė“ – prižiūrimos veiklos 
vykdymas siekiant įgyti reglamentuojamą 
profesiją, pasirengimas kuriai tikrinamas 
egzaminų pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 201
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/ΕB
3 straipsnio 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 
kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

j) „stažuotė, numatyta reglamentuojamos 
profesijos mokymo programoje“ –
prižiūrimos veiklos, kad ir koks būtų 
atlygio dydis ar forma, vykdymas siekiant 
įgyti reglamentuojamą profesiją, 
pasirengimas kuriai tikrinamas egzaminų 
pagrindu;

Or. fr

Pakeitimas 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir 
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 
kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

j) „stažuotė“ – prižiūrimos veiklos 
vykdymas siekiant įgyti reglamentuojamą 
profesiją, pasirengimas kuriai tikrinamas 
egzaminų pagrindu;

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose profesijose įprasta atlikti nemokamą stažuotę. Tačiau asmenys, kurie atlieka 
nemokamą stažuotę, neturėtų nukentėti dėl to, kad ji nėra oficialiai pripažįstama.

Pakeitimas 203
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „mokama stažuotė“ – prižiūrimos ir
mokamos veiklos vykdymas siekiant įgyti 
reglamentuojamą profesiją, pasirengimas 
kuriai tikrinamas egzaminų pagrindu;

j) „stažuotė, numatyta reglamentuojamos 
profesijos mokymo programoje, kuri turi 
įtakos profesinės kvalifikacijos 
galiojimui“ – prižiūrimos veiklos 
vykdymas siekiant įgyti reglamentuojamą 
profesiją, pasirengimas kuriai tikrinamas 
egzaminų pagrindu;

Or. fr

Pakeitimas 204
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) „Europos profesinis pažymėjimas“ –
specialistui išduotas elektroninis 
pažymėjimas, įrodantis, kad jo 
kvalifikacijos yra tinkamos siekiant 
įsisteigti priimančiojoje valstybėje narėje 
arba kad jis įvykdė visas būtinas sąlygas, 
kad galėtų laikinai arba vienkartinai teikti 
paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje;

k) „Europos profesinis pažymėjimas“ –
specialisto prašymu išduotas elektroninis 
pažymėjimas siekiant įsisteigti 
priimančiojoje valstybėje narėje arba 
laikinai arba vienkartinai teikti paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad pažymėjimas turėtų būti išduodamas specialisto prašymu.

Pakeitimas 205
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
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Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) „Europos profesinis pažymėjimas“ –
specialistui išduotas elektroninis 
pažymėjimas, įrodantis, kad jo 
kvalifikacijos yra tinkamos siekiant 
įsisteigti priimančiojoje valstybėje narėje 
arba kad jis įvykdė visas būtinas sąlygas, 
kad galėtų laikinai arba vienkartinai teikti 
paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje;

k) „Europos profesinis pažymėjimas“ –
specialistui savanoriškumo pagrindu
išduotas elektroninis pažymėjimas, 
įrodantis, kad jo kvalifikacijos yra 
tinkamos siekiant įsisteigti priimančiojoje 
valstybėje narėje arba kad jis įvykdė visas 
būtinas sąlygas, kad galėtų laikinai arba 
vienkartinai teikti paslaugas priimančiojoje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 206
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) „Europos profesinis pažymėjimas“ –
specialistui išduotas elektroninis 
pažymėjimas, įrodantis, kad jo 
kvalifikacijos yra tinkamos siekiant
įsisteigti priimančiojoje valstybėje narėje 
arba kad jis įvykdė visas būtinas sąlygas, 
kad galėtų laikinai arba vienkartinai teikti 
paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje;

k) „Europos profesinis pažymėjimas“ –
specialistui profesinės asociacijos 
prašymu išduotas elektroninis 
pažymėjimas, patvirtinantis jo 
kvalifikacijas siekiant įsisteigti 
priimančiojoje valstybėje narėje arba 
laikinai arba vienkartinai teikti paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje;

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti pabrėžtas Komisijos pasiūlytas savanoriškas profesinio pažymėjimo pobūdis. Be 
to, reikia aiškiai nurodyti, kad galutinį sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
turi priimti priimančioji valstybė narė.
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Pakeitimas 207
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bet koks 
bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir 
rengimas, visą gyvenimą trunkantis 
neformalus švietimas ir neoficialus 
mokymasis, kuris padeda patobulinti 
žinias, įgūdžius ir kompetencijas.“

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bet koks 
bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir 
rengimas, visą gyvenimą trunkantis 
neformalus švietimas ir neoficialus 
mokymasis, kuris padeda patobulinti 
gebėjimus, t. y. žinias, įgūdžius ir 
vertybes.“

Or. en

Pakeitimas 208
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bet koks 
bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir 
rengimas, visą gyvenimą trunkantis 
neformalus švietimas ir neoficialus 
mokymasis, kuris padeda patobulinti 
žinias, įgūdžius ir kompetencijas.“

l) bet koks bendrasis lavinimas, profesinis 
švietimas ir rengimas, visą gyvenimą 
trunkantis neformalus švietimas ir 
neoficialus mokymasis, kuris padeda 
patobulinti gebėjimus (žinias, įgūdžius,
požiūrius ir vertybes).“
(Kai pateikiama nuoroda į „gebėjimus“, 
pradinė sąvoka „kompetencijos“ turėtų 
būti pakeista „gebėjimų“ sąvoka 10 ir 18 
konstatuojamosiose dalyse, 11 straipsnio 
b punkto ii papunktyje, 14 straipsnio 5 ir 
6 dalyse, 31 straipsnyje, 24 straipsnio 
4 dalyje, 34 straipsnio 4 dalyje, 
49a straipsnyje ir 58 straipsnyje.)
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Or. en

Pagrindimas

Gebėjimai apibrėžiami kaip „žinių, įgūdžių, požiūrių ir vertybių visuma“ (Gomez de Pulgar, 
2011 m.; ICN, 2008 m.; Pasaulio sveikatos organizacija, 2001 m., 2009 m.).

Pakeitimas 209
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bet koks
bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir 
rengimas, visą gyvenimą trunkantis 
neformalus švietimas ir neoficialus 
mokymasis, kuris padeda patobulinti 
žinias, įgūdžius ir kompetencijas.“

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bendrasis 
lavinimas, profesinis švietimas ir rengimas
ir visą gyvenimą trunkantis neformalus 
švietimas, kuris padeda patobulinti žinias, 
įgūdžius ir kompetencijas, susijusius su 
profesiniais reikalavimais ir profesine 
etika.“

Or. de

Pakeitimas 210
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bet koks 
bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir 
rengimas, visą gyvenimą trunkantis 
neformalus švietimas ir neoficialus 
mokymasis, kuris padeda patobulinti
žinias, įgūdžius ir kompetencijas.“

l) „mokymasis visą gyvenimą“ – bet koks 
bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir 
rengimas, visą gyvenimą trunkantis 
neformalus švietimas ir neoficialus 
mokymasis, kuris padeda patobulinti
kvalifikaciją, tai yra žinias, įgūdžius ir 
socialines kompetencijas.“
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Or. de

Pakeitimas 211
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) šioje direktyvoje paciento saugumas 
turėtų apimti tas profesijas, kuriomis 
užsiimant teikiamos paslaugos siekiant 
gerinti asmens sveikatą ir gerovę arba 
padėti tai daryti, įskaitant medicinines ir 
nemedicinines paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad direktyvoje būtų tinkamai įtvirtinta 
socialinė apsauga, nes šioje srityje dirbančių specialistų veikla gali turėti poveikį paciento 
saugumui. „Paciento saugumo“ apibrėžtis turėtų apimti socialinės apsaugos paslaugomis 
besinaudojančius asmenis.

Pakeitimas 212
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) „rengimo reikalavimai arba sąlygos“ –
žinių, įgūdžių ir gebėjimų visuma, būtina 
užsiimti konkrečia profesine veikla;

Or. en



PE496.438v01-00 90/115 AM\913241LT.doc

LT

Pagrindimas

Mokymo reikalavimai ar sąlygos direktyvoje nebuvo apibrėžtos. Šiuo pakeitimu paaiškinama, 
kad mokymo reikalavimai turėtų būti siejami ne tik su trukme, bet ir su gebėjimais.

Pakeitimas 213
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) „laikinas paslaugų teikimas“ – tęstinis 
paslaugų teikimas trumpiau nei vienerius 
metus;

Or. en

Pakeitimas 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) „laisvosios profesijos“ – profesijos, 
kuriomis asmeniškai, atsakingai ir 
profesiniu atžvilgiu nepriklausomai 
užsiima, turėdami atitinkamą 
kvalifikaciją, asmenys, teikiantys 
intelektualaus pobūdžio abstrakčias 
paslaugas užsakovo ir visuomenės 
naudai.“

Or. de
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Pagrindimas

1 straipsnio 2 dalis susijusi ir su laisvųjų profesijų atstovais, todėl reikėtų įtraukti laisvųjų 
profesijų apibrėžtį remiantis 2011 m. spalio 11 d. ESTT sprendimu (byla C-267/99 (2011), 
Rink. p. I-7467).

Pakeitimas 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) „dualinis mokymas“ – profesinės 
kompetencijos teikimas pakaitomis darbo 
aplinkoje ir profesinėje mokykloje pagal 
suderintus mokymo ir kokybės standartus. 
„Profesinė kompetencija“ – gebėjimas ir 
pasiruošimas naudoti žinias, įgūdžius ir 
asmeninę, socialinę ir metodinę 
kompetenciją ir darbo aplinkoje, ir 
profesinio tobulėjimo bei asmenybės 
ugdymo reikmėms.“

Or. de

Pakeitimas 216
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio ii a papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„m) „svarbesnės su viešuoju interesu 
susijusios priežastys“ – tai priežastys, 
kurioms tokį statusą savo praktikoje 
suteikė Teisingumo Teismas;“

Or. en
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Pagrindimas

Tam tikrose direktyvos nuostatose nurodoma „svarbesnių su bendru interesu susijusių 
priežasčių“ sąvoka yra gerai žinomas principas, kuris apima ne tik visuomenės sveikatą, bet 
ir įvairius kitus svarbius interesus. Šią apibrėžtį, kuri pagrįsta Direktyvoje 2006/123/EB 
naudojama apibrėžtimi, siūloma naudoti siekiant paaiškinti teisės aktų leidėjo ketinimus 
tuomet, kai pateikiama nuoroda į šią sąvoką.

Pakeitimas 217
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Priimančiajai valstybei narei pripažinus 
profesinę kvalifikaciją, asmuo gali užsiimti 
toje valstybėje narėje ta pačia profesija, 
kuriai jis laikomas turinčiu kvalifikaciją 
kilmės valstybėje narėje, arba 4f 
straipsnyje nurodytais atvejais užsiimti ja 
iš dalies priimančiojoje valstybėje narėje
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos 
šalies piliečiai.“

„1. Priimančiajai valstybei narei pripažinus 
profesinę kvalifikaciją, asmuo gali užsiimti 
toje valstybėje narėje ta pačia profesija, 
kuriai jis laikomas turinčiu kvalifikaciją 
kilmės valstybėje narėje, tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies 
piliečiai.“

Or. de

Pakeitimas 218
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Priimančiajai valstybei narei pripažinus 
profesinę kvalifikaciją, asmuo gali užsiimti 
toje valstybėje narėje ta pačia profesija, 

„1. Priimančiajai valstybei narei pripažinus 
profesinę kvalifikaciją asmuo gali užsiimti 
toje valstybėje narėje ta pačia profesija, 
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kuriai jis laikomas turinčiu kvalifikaciją 
kilmės valstybėje narėje, arba 4f 
straipsnyje nurodytais atvejais užsiimti ja 
iš dalies priimančiojoje valstybėje narėje 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos 
šalies piliečiai.“

kuriai jis laikomas turinčiu kvalifikaciją 
kilmės valstybėje narėje, ir verstis ja
priimančioje valstybėje narėje tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies 
piliečiai.

Or. en

Pakeitimas 219
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės išduoda profesinę 
kvalifikaciją turinčiam asmeniui Europos 
profesinį pažymėjimą jam paprašius ir su 
sąlyga, kad Komisija priėmė 6 dalyje 
numatytus atitinkamus įgyvendinimo 
aktus.

1. Valstybės narės išduoda profesinę 
kvalifikaciją turinčiam asmeniui Europos 
profesinį pažymėjimą jam paprašius ir po 
to, kai buvo įgyvendintas su ta konkrečia 
profesija susijęs bandomasis projektas, ir 
su sąlyga, kad Komisija priėmė 6 dalyje
numatytus atitinkamus įgyvendinimo 
aktus.

Sąnaudų ir naudos analizę reikėtų atlikti 
prieš teikiant pasiūlymą dėl įgyvendinimo 
aktų, kuriais bus sukuriama pažymėjimo 
sistema.

Or. en

Pagrindimas

Esama abejonių dėl praktinių pažymėjimo veiksmingumo aspektų, todėl prieš sukuriant 
pažymėjimo sistemą reikėtų įvertinti ir išsklaidyti tokias abejones. Sąnaudų ir naudos analizę 
reikėtų atlikti prieš teikiant pasiūlymą dėl įgyvendinimo akto, kuriuo bus sukuriama 
pažymėjimo sistema.

Pakeitimas 220
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės išduoda profesinę 
kvalifikaciją turinčiam asmeniui Europos 
profesinį pažymėjimą jam paprašius ir su 
sąlyga, kad Komisija priėmė 6 dalyje 
numatytus atitinkamus įgyvendinimo 
aktus.

1. Valstybės narės išduoda profesinę 
kvalifikaciją turinčiam asmeniui Europos 
profesinį pažymėjimą jam paprašius ir su 
sąlyga, kad atitinkama reprezentatyvi 
profesinė organizacija paprašė išduoti 
profesinį pažymėjimą ir Komisija priėmė 6 
dalyje numatytus atitinkamus 
įgyvendinimo aktus.

Or. de

Pakeitimas 221
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Profesinio pažymėjimo sistema turėtų 
būti sukuriama, jei to prašo atitinkamos 
profesijos atstovai. Minimali riba, 
reikalinga tam, kad tokią pažymėjimo 
sistemą būtų galima sukurti: dviejų 
trečdalių valstybių narių arba jų 
kompetentingų valdžios institucijų 
pritarimas.“

Or. en

Pakeitimas 222
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal 58a straipsnį ir pasikonsultavus 
suinteresuotųjų subjektų susirinkime arba 
forume, kaip nustatyta 57c straipsnyje, ir 
atsižvelgus į susirinkimo arba forumo 
pasiūlymus, susijusius su procedūromis, 
kuriomis turi būti vadovaujamasi, kai 
profesijos atstovai prašo nustatyti 
profesinį pažymėjimą, priimti 
deleguotuosius aktus.“

Or. en

Pakeitimas 223
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingai valdžios institucijai, kaip 
nurodyta šio straipsnio 3–4 dalyse, 
patvirtinus Europos profesinį pažymėjimą, 
jo turėtojas galės naudotis visomis 4b–4e 
straipsniuose nurodytomis teisėmis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai valdžios institucijai, kaip 
nurodyta šio straipsnio 3–4 dalyse, 
patvirtinus Europos profesinį pažymėjimą, 
jo turėtojas galės naudotis visomis 4b–
4e straipsniuose nurodytomis teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Jei pagal bendrąją ir automatinio pripažinimo sistemą pripažįstamos profesijos, turinčios 
poveikį paciento saugumui, priimančiosios valstybės narės turėtų būti atsakingos už 
pažymėjimo patvirtinimą.
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Pakeitimas 224
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingai valdžios institucijai, kaip 
nurodyta šio straipsnio 3–4 dalyse, 
patvirtinus Europos profesinį pažymėjimą, 
jo turėtojas galės naudotis visomis 4b–4e 
straipsniuose nurodytomis teisėmis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai valdžios institucijai, kaip 
nurodyta šio straipsnio 3–4 dalyse, 
patvirtinus Europos profesinį pažymėjimą, 
jo turėtojas galės naudotis visomis 4b–4e 
straipsniuose nurodytomis teisėmis.

Or. de

Pagrindimas

Už profesinių kvalifikacijų pripažinimą atsakinga priimančioji valstybė narė.

Pakeitimas 225
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei profesinę kvalifikaciją turintis asmuo 
ketina teikti paslaugas pagal II antraštinę 
dalį, išskyrus nurodytąsias 7 straipsnio 
4 dalyje, Europos profesinį pažymėjimą 
turi išduoti ir patvirtinti kilmės valstybės 
narės kompetentinga institucija pagal 4b ir 
4c straipsnius.

3. Jei profesinę kvalifikaciją turintis asmuo 
ketina teikti paslaugas pagal II antraštinę 
dalį, išskyrus nurodytąsias 7 straipsnio 
4 dalyje ir sveikatos priežiūros 
specialistus, kuriems pagal 
Direktyvą 2005/36/EB taikoma 
automatinio pripažinimo sistema, Europos 
profesinį pažymėjimą turi išduoti kilmės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
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pagal 4b ir 4c straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Jei pagal bendrąją ir automatinio pripažinimo sistemą pripažįstamos profesijos, turinčios 
poveikį paciento saugumui, priimančiosios valstybės narės turėtų būti atsakingos už 
pažymėjimo patvirtinimą.

Pakeitimas 226
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei profesinę kvalifikaciją turintis asmuo 
ketina teikti paslaugas pagal II antraštinę 
dalį, išskyrus nurodytąsias 7 straipsnio 4 
dalyje, Europos profesinį pažymėjimą turi 
išduoti ir patvirtinti kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija pagal 4b ir 4c 
straipsnius.

3. Jei profesinę kvalifikaciją turintis asmuo 
ketina teikti paslaugas pagal II antraštinę 
dalį, išskyrus nurodytąsias 7 straipsnio 4 
dalyje, Europos profesinį pažymėjimą turi 
išduoti kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija pagal 4b ir 4c 
straipsnius ir patvirtinti priimančiosios 
valstybės narės kompetentinga institucija 
pagal 4b ir 4d straipsnius.

Or. de

Pagrindimas

Už profesinių kvalifikacijų pripažinimą atsakinga priimančioji valstybė narė.

Pakeitimas 227
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku. 
57b straipsnyje nurodyti pagalbos centrai 
taip pat gali atlikti kompetentingos 
valdžios institucijos funkcijas ir išduoti
Europos profesinį pažymėjimą. Valstybės 
narės užtikrina, kad kompetentingos 
valdžios institucijos informuos piliečius, 
įskaitant galimus pareiškėjus, apie Europos 
profesinio pažymėjimo teikiamus
pranašumus, kai toks pažymėjimas gali 
būti išduodamas.

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams tvarkyti. Valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku. 
57b straipsnyje nurodyti pagalbos centrai 
taip pat gali atlikti kompetentingos 
valdžios institucijos funkcijas ir parengti
Europos profesinį pažymėjimą. Valstybės 
narės užtikrina, kad kompetentingos 
valdžios institucijos informuos 
specialistus, įskaitant galimus pareiškėjus, 
apie Europos profesinio pažymėjimo 
teikiamas galimybes, kai toks pažymėjimas 
gali būti išduodamas.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos valdžios institucijos neprivalo aiškinti pažymėjimo teikiamų pranašumų, 
vietoje to siūloma informuoti apie suteikiamas galimybes.

Pakeitimas 228
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku. 
57b straipsnyje nurodyti pagalbos centrai 
taip pat gali atlikti kompetentingos 
valdžios institucijos funkcijas ir išduoti 

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos valdžios institucijos 
informuos piliečius, įskaitant galimus 
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Europos profesinį pažymėjimą. Valstybės 
narės užtikrina, kad kompetentingos 
valdžios institucijos informuos piliečius, 
įskaitant galimus pareiškėjus, apie Europos 
profesinio pažymėjimo teikiamus 
pranašumus, kai toks pažymėjimas gali 
būti išduodamas.

pareiškėjus, apie Europos profesinio 
pažymėjimo teikiamus pranašumus, kai 
toks pažymėjimas gali būti išduodamas.

Or. de

Pakeitimas 229
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku. 
57b straipsnyje nurodyti pagalbos centrai 
taip pat gali atlikti kompetentingos 
valdžios institucijos funkcijas ir išduoti 
Europos profesinį pažymėjimą. Valstybės 
narės užtikrina, kad kompetentingos 
valdžios institucijos informuos piliečius, 
įskaitant galimus pareiškėjus, apie Europos 
profesinio pažymėjimo teikiamus 
pranašumus, kai toks pažymėjimas gali 
būti išduodamas.

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos valdžios institucijos 
informuos piliečius, įskaitant galimus 
pareiškėjus, apie Europos profesinio 
pažymėjimo teikiamus pranašumus, kai 
toks pažymėjimas gali būti išduodamas.

Or. en

Pagrindimas

Pagalbos centrai neturi nei reikalingos patirties, nei priemonių, kad patikrintų ir patvirtintų 
specialistų teikiamą informaciją. Be to, jei pažymėjimo išdavimo procese dalyvaus per daug 
valdžios institucijų, tai nebus suderinama su vieno langelio principu ir pažymėjimo išdavimo 
tvarkos supaprastinimo tikslu.
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Pakeitimas 230
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku. 
57b straipsnyje nurodyti pagalbos centrai 
taip pat gali atlikti kompetentingos 
valdžios institucijos funkcijas ir išduoti 
Europos profesinį pažymėjimą. Valstybės 
narės užtikrina, kad kompetentingos 
valdžios institucijos informuos piliečius, 
įskaitant galimus pareiškėjus, apie Europos 
profesinio pažymėjimo teikiamus 
pranašumus, kai toks pažymėjimas gali 
būti išduodamas.

5. Valstybės narės skiria kompetentingas 
valdžios institucijas Europos profesiniams 
pažymėjimams išduoti. Tos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad jos Europos 
profesinio pažymėjimo paraiškas 
išnagrinės nešališkai, objektyviai ir laiku. 
57b straipsnyje nurodyti pagalbos centrai 
taip pat gali atlikti kompetentingos 
valdžios institucijos funkcijas ir išduoti 
Europos profesinį pažymėjimą. Valstybės 
narės gali nuspręsti, kad pagalbos centrai 
teikia pagalbą kompetentingoms valdžios 
institucijoms išankstiniu dokumentų, 
reikalingų profesiniam pažymėjimui 
gauti, rengimo etapu, kaip nurodyta 
4 straipsnyje. Valstybės narės užtikrina, 
kad kompetentingos valdžios institucijos 
informuos piliečius, įskaitant galimus 
pareiškėjus, apie Europos profesinio 
pažymėjimo teikiamus pranašumus, kai 
toks pažymėjimas gali būti išduodamas.

Or. es

Pakeitimas 231
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

6. Užbaigus su konkrečia profesija 
susijusį bandomąjį projektą, savanoriški 
Europos profesiniai pažymėjimai, kurie 
turėtų padidinti specialistų judumą, tampa 
prieinami visiems specialistams, kuriems 
taikomi Komisijos pagal 58 straipsnyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą priimti 
įgyvendinimo aktai.

Tuose įgyvendinimo aktuose taip pat 
nustatoma Europos profesinio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys atsižvelgiant į susijusios 
profesijos ypatumus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 58 straipsnyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Komisija įgyvendinimo aktu gali sukurti 
savanoriško Europos profesinio 
pažymėjimo sistemą, jei yra pagrįstų 
esamo arba galimo pakankamo judumo, 
susijusio su atitinkama profesija, 
įrodymų, tokio pažymėjimo prašo 
suinteresuotieji subjektai ir atitinkamų 
susijusių profesijų specialistai, arba jei 
profesija reglamentuojama daugumoje 
valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti naudojama nagrinėjimo procedūra, nes manoma, kad įgyvendinimo aktai yra 
susiję su programomis, kurios turi didelį poveikį pagal 2 straipsnio 2 dalį arba Reglamentą 
Nr. 182/2011. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Europos profesinis pažymėjimas turi padidinti 
specialistų judumą, pažymėjimas turi būti savanoriškas ir sukuriamas tik tuomet, kai yra 
tvirtų įrodymų, pagrindžiančių, kad toks pažymėjimas galėtų būti naudingas konkrečios 
profesijos specialistų judumui.
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Pakeitimas 232
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

6. Jei reprezentatyvios profesinės 
organizacijos daugiau kaip pusėje 
valstybių narių pageidauja, kad būtų 
išduodami jų profesijos profesiniai 
pažymėjimai, Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose nurodytos 
konkrečios profesijos, kurioms gali būti 
išduoti Europos profesiniai pažymėjimai, 
nurodoma tokio pažymėjimo forma, kartu 
su Europos profesinio pažymėjimo 
paraiška būtini pateikti vertimai ir paraiškų 
vertinimo duomenys, atsižvelgiant į 
kiekvienos susijusios profesijos ypatumus. 
Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pakeitimas 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 

6. Komisija gali pagal X straipsnyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimamu įgyvendinimo aktu sukurti
Europos profesinio pažymėjimo sistemą, 
jei atitinkama profesija reglamentuojama 
daugumoje valstybių narių, vidaus rinkoje 
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pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

yra didelės judumo, tolesnio augimo ir 
užimtumo galimybės ir šių galimybių 
specialistai dar neišnaudojo.

Or. en

Pakeitimas 234
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos automatiškai 
pripažįstamos profesijos, kurioms jų 
atstovų prašymu gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 
straipsnyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Or. sv

Pagrindimas

Profesinio pažymėjimo, kuris išduodamas automatiškai pripažįstamoms profesijoms, nauda 
yra akivaizdi, tačiau to paties negalima pasakyti apie tokį pažymėjimą, kuris išduodamas 
pagal bendrąją sistemą pripažįstamoms profesijoms. Esama didelės tikimybės, kad reikės 
sukurti naujas administracines sistemas ir kad dėl pažymėjimo atsiras netiesioginis poreikis 
reglamentuoti profesijas, kurios šiuo metu nėra reglamentuojamos.
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Pakeitimas 235
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

6. Komisija, pagal naują 57c ir naują 
58a straipsnius pasikonsultavusi su 
profesinėmis įstaigomis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, ir 
atsižvelgusi į jų pasiūlymus, priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose nurodytos 
konkrečios profesijos, kurioms gali būti 
išduoti Europos profesiniai pažymėjimai, 
nurodoma tokio pažymėjimo forma, kartu 
su Europos profesinio pažymėjimo 
paraiška būtini pateikti vertimai ir paraiškų 
vertinimo duomenys, atsižvelgiant į 
kiekvienos susijusios profesijos ypatumus. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 236
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
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pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
58 straipsnyje nurodytos patariamosios 
procedūros. Be to, be 58 straipsnyje 
nustatytos procedūros Komisija, prieš 
priimdama tokį aktą, tinkamai 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis 
šalimis.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant su konkrečia profesija susijusią Europos profesinio pažymėjimo sistemą turėtų 
dalyvauti ne tik kompetentingos valdžios institucijos, kurių dalyvavimas numatytas pagal 
58 straipsnyje nurodytą procedūrą, bet ir užtikrinamas tinkamas profesinių organizacijų 
atstovų dalyvavimas. Tokie tarpininkai geriausiai žino savo pačių poreikius ir jie gali atlikti 
svarbų vaidmenį skatindami pažymėjimu naudotis taip pat kitus savo srities specialistus.

Pakeitimas 237
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

6. Atstovaujančiųjų profesinių 
organizacijų, kurios nori sudaryti savo 
profesijos paplitimo Europos žemėlapį, 
prašymu Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nurodytos konkrečios 
profesijos, kurioms gali būti išduoti 
Europos profesiniai pažymėjimai, 
nurodoma tokio pažymėjimo forma, kartu 
su Europos profesinio pažymėjimo 
paraiška būtini pateikti vertimai ir paraiškų 
vertinimo duomenys, atsižvelgiant į 
kiekvienos susijusios profesijos ypatumus. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
58 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo
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procedūros.

Or. fr

Pakeitimas 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos profesijos, kurioms 
taikoma automatinio pripažinimo sistema
ir kurioms jų atstovų prašymu gali būti 
išduoti Europos profesiniai pažymėjimai, 
nurodoma tokio pažymėjimo forma, kartu 
su Europos profesinio pažymėjimo 
paraiška būtini pateikti vertimai ir paraiškų 
vertinimo duomenys, atsižvelgiant į 
kiekvienos susijusios profesijos ypatumus. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
58 straipsnyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Or. el

Pagrindimas

Rekomendacinio pobūdžio paaiškinimas, susijęs su profesinės tapatybės nustatymu.

Pakeitimas 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodytos konkrečios profesijos, 
kurioms gali būti išduoti Europos 
profesiniai pažymėjimai, nurodoma tokio 
pažymėjimo forma, kartu su Europos 
profesinio pažymėjimo paraiška būtini 
pateikti vertimai ir paraiškų vertinimo 
duomenys, atsižvelgiant į kiekvienos 
susijusios profesijos ypatumus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
58 straipsnyje nurodytos patariamosios 
procedūros. Šia procedūra pirmiausia 
turėtų būti užtikrinama, kad Europos 
profesiniu pažymėjimu visų pirma bus 
siekiama palengvinti ir padidinti 
specialistų judumą, nepaisant to, tai 
reglamentuojamos ar 
nereglamentuojamos profesijos, taip pat 
turėtų būti vengiama sukurti papildomas 
reglamentavimo kliūtis arba padidinti 
administracinę naštą.

Or. en

Pagrindimas

Europos profesinis pažymėjimas turėtų būti griežtai naudojamas tik kaip priemonė, skirta 
profesinei kvalifikacijai kitoje valstybėje narėje pripažinti, o ne kaip priemonė, kuria 
reglamentuojama profesijos kvalifikavimo tvarka, ar priemonė, leidžianti nustatyti 
papildomus reikalavimus, atsižvelgiant į valstybėje narėje, kurioje profesija 
reglamentuojama, nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas 240
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
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gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas;
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo. Komisija 
įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
apskaičiavimo ir paskirstymo.

gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių apskaičiavimo ir paskirstymo tvarka turėtų būti nustatoma nacionaliniu lygmeniu, 
pasikonsultavus su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 241
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas;
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo. Komisija 
įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
apskaičiavimo ir paskirstymo.

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas.

Or. de

Pakeitimas 242
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas; 
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo. Komisija 
įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
apskaičiavimo ir paskirstymo.

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 243
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas; 
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo. Komisija 
įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
apskaičiavimo ir paskirstymo.

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas; 
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo. Komisija 
įgaliojama, pasikonsultavusi naujame 
57c straipsnyje nurodytame 
suinteresuotųjų subjektų susirinkime arba 
forume, pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
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apskaičiavimo ir paskirstymo, į kuriuos 
būtų įtraukti minėto susirinkimo arba 
forumo pasiūlymai.

Or. en

Pakeitimas 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas; 
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo. Komisija 
įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
apskaičiavimo ir paskirstymo.

7. Visi mokesčiai, kuriuos pareiškėjams 
gali prireikti sumokėti dėl administracinių 
procedūrų, susijusių su Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimu, turi būti pagrįsti, 
proporcingi ir atitinkantys kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės sąnaudas; 
jie neturi atgrasinti prašyti Europos 
profesinio pažymėjimo.

Or. fi

Pakeitimas 245
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. 4a–4e straipsniai netaikomi toms 
profesijų grupėms, kurios savo atstovams 
savo Europos profesinį pažymėjimą 
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pradėjo taikyti dar prieš įsigaliojant 
direktyvai.

Or. de

Pagrindimas

Advokatūra jau turi Europos profesinį pažymėjimą, kuris leidžia įsisteigti tarpvalstybiniu 
mastu ir teikti paslaugas pagal direktyvose 77/249 ir 98/05/EB įtvirtintą sistemą. Tam 
nereikalingas papildomas arba nukrypstantis reglamentavimas pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 246
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kvalifikacijų pripažinimas išduodant 
Europos profesinį pažymėjimą –
procedūrinė profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo pagal šios direktyvos II ir III 
antraštinėse dalyse numatytas procedūras 
alternatyva.

Kvalifikacijų pripažinimas išduodant 
Europos profesinį pažymėjimą – galima
procedūrinė profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo pagal šios direktyvos II ir III 
antraštinėse dalyse numatytas procedūras 
alternatyva.

Or. en

Pakeitimas 247
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio devinta pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip po 3 metų nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo turėtų atlikti 
profesinio pažymėjimo, kaip judumą 
skatinančios priemonės, įgyvendinimo 
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peržiūrą.

Or. en

Pakeitimas 248
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės numato, kad profesinę 
kvalifikaciją turintis asmuo galėtų pateikti 
Europos profesinio pažymėjimo paraišką 
kilmės valstybės narės kompetentingai 
valdžios institucijai įvairiomis 
priemonėmis, įskaitant internetines 
priemones.

1. Valstybės narės numato, kad profesinę 
kvalifikaciją turintis asmuo galėtų raštu 
arba elektronine forma, įskaitant 
internetines priemones, pateikti Europos 
profesinio pažymėjimo paraišką kilmės 
valstybės narės kompetentingai valdžios 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama saugumo sumetimais.

Pakeitimas 249
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės numato, kad profesinę 
kvalifikaciją turintis asmuo galėtų pateikti 
Europos profesinio pažymėjimo paraišką 
kilmės valstybės narės kompetentingai 
valdžios institucijai įvairiomis 
priemonėmis, įskaitant internetines 

1. Valstybės narės numato, kad profesinę 
kvalifikaciją turintis asmuo galėtų pateikti 
Europos profesinio pažymėjimo paraišką 
kilmės valstybės narės kompetentingai 
valdžios institucijai rašytine ar elektronine 
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priemones. forma pagal 57 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės numato, kad profesinę 
kvalifikaciją turintis asmuo galėtų pateikti 
Europos profesinio pažymėjimo paraišką 
kilmės valstybės narės kompetentingai 
valdžios institucijai įvairiomis 
priemonėmis, įskaitant internetines 
priemones.

1. Valstybės narės numato, kad profesinę 
kvalifikaciją turintis asmuo galėtų raštu, 
taip pat e. paštu arba bet kuria kita 
elektronine forma, įskaitant internetines 
priemones, pateikti Europos profesinio 
pažymėjimo paraišką kilmės valstybės 
narės kompetentingai valdžios institucijai.

Or. en

Pakeitimas 251
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kartu su paraiškomis pateikiami 
atitinkamai 7 straipsnio 2 dalyje ir VII 
priede reikalaujami dokumentai. Komisija 
įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl reikalaujamų 
dokumentų duomenų nustatymo.

2. Kartu su paraiškomis pateikiami 
atitinkamai 7 straipsnio 2 dalyje ir VII 
priede reikalaujami dokumentai. Kilus 
pagrįstoms abejonėms priimančioji 
valstybė narė gali reikalauti persiųsti 
originalius dokumentus.

Or. de
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Pakeitimas 252
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kartu su paraiškomis pateikiami 
atitinkamai 7 straipsnio 2 dalyje ir 
VII priede reikalaujami dokumentai. 
Komisija įgaliojama pagal 58a straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
reikalaujamų dokumentų duomenų 
nustatymo.

2. Kartu su paraiškomis pateikiami 
atitinkamai 7 straipsnio 2 dalyje ir 
VII priede reikalaujami dokumentai. 
Komisija įgaliojama, pasikonsultavusi su 
profesinėmis įstaigomis, kaip nustatyta 
naujame 58a straipsnyje, pagal 
58a straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl reikalaujamų dokumentų duomenų 
nustatymo, į kuriuos būtų įtraukti minėtų 
profesinių įstaigų pasiūlymai.

Or. en

Pakeitimas 253
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybės narės taip nusprendžia, 
pagalbos centrai gali teikti pagalbą 
kompetentingoms valdžios institucijoms, 
kad būtų iš anksto išduoti profesinėms 
kvalifikacijoms pripažinti reikalingi 
dokumentai.

Or. es
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