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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

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

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

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

Teisės akto projekto pakeitimai

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

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

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas [...] dėl 
administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0883),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 46 
straipsnį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 ir 114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C7-0512/2011),

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

– atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimo1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. surengtą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto viešąjį klausimą „Augimas ir judumas: Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo atnaujinimas“,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0490.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
3 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



PE494.470v01-00 6/59 PR\909378LT.doc

LT

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

Pakeitimas 1
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, pavyzdžiui, 
visų profesijų, atsakingų už visuomenės 
sveikatą, saugumą ar sveikatos priežiūrą, 
atveju, valstybė narė turėtų turėti galimybę 
šioms profesijoms netaikyti režimo, kuriuo 
leidžiama iš dalies užsiimti profesine 
veikla;

Or. fr

Pakeitimas 2
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 

Išbraukta.
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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;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nedidelį notaro profesijos atstovų judumą ir į notaro profesijos pobūdį 
įsisteigimo laisvės ir daugumoje valstybių narių jai tenkančio prokuratūros atstovo vaidmens, 
nėra tikslinga nustatyti konkrečias nuostatas.

Pakeitimas 3
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 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;

Or. fr

Pagrindimas

Žr. III skyriaus antraštinės dalies ir III antraštinės dalies pagrindimą.
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant paskatinti medicinos 
specialistų, kurie jau yra įgiję medicinos 
specialisto kvalifikaciją ir po to dalyvauja 
kitoje specialistų rengimo programoje, 
judumą, valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos nereikalauti tam tikros 
rengimo programos dalies, jei specialistas 
tą rengimo programos dalį jau yra išklausęs 
pagal ankstesnę medicinos specialistų 
rengimo programą atitinkamoje valstybėje 
narėje, kurioje taikomas automatinio 
pripažinimo režimas;

(14) siekiant paskatinti medicinos 
specialistų, kurie jau yra įgiję medicinos 
specialisto kvalifikaciją ir po to dalyvauja 
kitoje specialistų rengimo programoje, 
judumą, valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos nereikalauti tam tikros 
rengimo programos dalies, jei specialistas 
tą rengimo programos dalį jau yra išklausęs 
pagal ankstesnę medicinos specialistų 
rengimo programą valstybėje narėje, 
kurioje taikomas automatinio pripažinimo 
režimas;

Or. fr

Pakeitimas 5
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 ir veterinarijos 
specialybių pripažinimo sistemą, šioms 
specialybėms, jei jų mokoma bent 
trečdalyje valstybių narių, Direktyva 
2005/36/EB turėtų būti taikoma;

Or. fr

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kad automatinio pripažinimo sistema 
veiktų, rengimo sąlygos, kuriomis 
įgyjamos specialistų kvalifikacijos, turi 
būti aiškios ir suprantamos. Todėl svarbu, 
kad būtiniausi architektų rengimo 
reikalavimai atitiktų architektų lavinimo 
pokyčius, visų pirma susijusius su 
pripažinta būtinybe akademinį išsilavinimą 
papildyti profesine patirtimi, įgyta 
vadovaujant kvalifikuotiems architektams. 
Būtiniausi rengimo reikalavimai kartu 
turėtų būti pakankamai lankstūs, kad 
nebūtų nepagrįstai ribojama valstybių narių 
teisė organizuoti savo švietimo sistemas;

(17) kad automatinio pripažinimo sistema 
veiktų, rengimo sąlygos, kuriomis 
įgyjamos specialistų kvalifikacijos, turi 
būti aiškios ir suprantamos. Todėl svarbu, 
kad architektų rengimo reikalavimai 
atitiktų architektų lavinimo pokyčius, visų 
pirma susijusius su pripažinta būtinybe 
akademinį išsilavinimą papildyti profesine 
patirtimi, įgyta vadovaujant 
kvalifikuotiems architektams. Rengimo 
reikalavimai kartu turėtų būti pakankamai 
lankstūs, kad nebūtų nepagrįstai ribojama 
valstybių narių teisė organizuoti savo 
švietimo sistemas;

Or. fr

Pagrindimas

Žr. III skyriaus antraštinės dalies ir III antraštinės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 7
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, numatytą mokymo programoje, 
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. fr

Pagrindimas

Tikslinga tiksliai apibrėžti, kokios tai stažuotės; pastarosios nėra apmokamos.
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Pakeitimas 8
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 rinkoje 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 lygiu, 
Direktyva 2005/36/EB įsteigti nacionaliniai 
kontaktiniai centrai turėtų tapti pagalbos 
centrais, kurių pagrindinė paskirtis –
konsultuoti piliečius, taip pat ir asmeninėse 
konsultacijose;

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

Or. fr

Pakeitimas 9
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, 

(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, 
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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;

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 buvo atimta teisė vykdyti 
veiklą arba jis klastojo ar bandė klastoti 
dokumentus teikdamas profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo paraišką. Šis 
įspėjimas turi būti nedelsiant 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. fr

Pagrindimas

Įspėjimo mechanizmas teisės verstis savo veikla atėmimo atveju turėtų būti papildytas 
įspėjimu, kai įrodyta, jog specialistas bandė klastoti dokumentus.

Pakeitimas 10
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, 

(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, 
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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;

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, įskaitant 
nacionalines valdžios institucijas, 
profesines asociacijas, mokslo atstovus ir 
socialinius partnerius. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga užtikrinti, kad deleguotųjų aktų priėmimo procesas būtų skaidrus ir grindžiamas 
pasitarimais.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 

Šia direktyva taip pat nustatomos taisyklės 
dėl teisės iš dalies užsiimti tam tikromis 
reglamentuojamomis profesijomis ir dėl 



PR\909378LT.doc 13/59 PE494.470v01-00

LT

galimybės stažuotis kitoje valstybėje narėje 
ir tokių mokamų stažuočių pripažinimo.

galimybės stažuotis kitoje valstybėje 
narėje, kai ta stažuotė yra 
reglamentuojamos profesijos mokymo 
programos dalis, ir nesvarbu, ar ji 
suteikia teisę verstis ta profesija, ar ne, ir 
tokių stažuočių pripažinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla neturėtų būti taikoma visoms profesijoms, 
atsižvelgiant į visuomenės sveikatos ir saugumo klausimus. Be to, tikslinga tiksliai apibrėžti, 
kokios tai stažuotės; pastarosios nėra apmokamos.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2005/36/EB
2 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: (2) 2 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos
taip:

Or. fr

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 
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programos dalis, ir nesvarbu, ar ji 
suteikia teisę verstis ta profesija, ar ne.“

2. Kiekviena valstybė narė gali leisti savo 
teritorijoje pagal jos nustatytas taisykles 
užsiimti reglamentuojama profesija 
pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą 
valstybės narės piliečiams, turintiems 
profesinės kvalifikacijos įrodymą, įgytą 
ne toje valstybėje narėje. III antraštinės 
dalies III skyriaus reglamentuojamų 
profesijų atstovams suteikiant pradinį 
pripažinimą laikomasi tame skyriuje 
nustatytų [...] rengimo reikalavimų.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga tiksliai apibrėžti, kokios tai stažuotės; pastarosios nėra apmokamos.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunkčio i punkto įžanginė dalis
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) f punktas pakeičiamas taip: i) f ir g punktai pakeičiami taip:

Or. fr

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „profesinė patirtis“ – faktiškas ir teisėtas 
vertimasis atitinkama profesija visu etatu 
arba atitinkamai puse etato valstybėje 
narėje;

f) „profesinė patirtis“ – faktiškas ir teisėtas 
vertimasis be apribojimų atitinkama 
profesija visu etatu arba atitinkamai puse 
etato valstybėje narėje;
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h) kvalifikacinis egzaminas ar testas –
tai pareiškėjo [...] profesinių žinių, 
įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas, kurį 
atlieka ir pripažįsta priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos, norėdamos įvertinti 
pareiškėjo gebėjimą užsiimti 
reglamentuojama profesija toje 
valstybėje narėje. Kad būtų leista 
surengti šį egzaminą ar testą, 
kompetentingos institucijos sudaro 
sąrašą dalykų, kurių, palyginus toje 
valstybėje narėje reikalaujamą mokymą 
ir išsilavinimą ir pareiškėjo įgytąjį, 
pareiškėjo turimame diplome ar kitame 
oficialią kvalifikaciją įrodančiame 
dokumente trūksta.
Kvalifikacinis egzaminas ar testas turi 
būti rengiamas atsižvelgiant į tai, kad 
pareiškėjas yra kvalifikuotas specialistas 
kilmės valstybėje narėje arba toje 
valstybėje narėje, iš kurios jis yra 
atvykęs. Į egzaminą ar testą įtraukiami 
iš to sąrašo atrinkti dalykai, kuriuos 
išmanyti yra svarbu, kad būtų galima 
priimančiojoje valstybėje narėje dirbti 
pagal profesiją. Per egzaminą ar testą 
taip pat gali būti tikrinamas 
priimančiojoje valstybėje narėje 
atitinkamoms veiklos rūšims taikomų 
profesinių taisyklių išmanymas.
Išsamų tinkamumo testo taikymą ir 
pareiškėjo, pageidaujančio pasirengti 
tinkamumo testui priimančiojoje 
valstybėje narėje, statusą joje nustato 
tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos;

Or. fr

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunkčio ii punktas
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“ –
prižiūrimos ir mokamos arba 
neapmokamos veiklos vykdymas siekiant 
įgyti reglamentuojamą profesiją, 
pasirengimas kuriai tikrinamas egzaminų 
pagrindu;

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga tiksliai apibrėžti, kokios tai stažuotės; pastarosios nėra apmokamos.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunkčio ii punktas
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 žinių, įgūdžių ir profesinės 
etikos srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Pritaikoma prie visuotinai priimtinos profesinių gebėjimų apibrėžties.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) „mokymo reikalavimai ir sąlygos“ –
bendras žinių, įgūdžių ir gebėjimų 
rinkinys, reikalingas siekiant užsiimti 
konkrečia profesija;

Or. fr

Pagrindimas

Žr. III skyriaus antraštinės dalies ir III antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lb) „ECTS kreditai“ – kreditai, kuriais 
išreiškiamas darbo kiekis, kurio prireikia 
kiekvienam kurso vienetui palyginti su 
visu darbo kiekiu, būtinu norint iki galo 
užbaigti studijų metus pagal ECTS studijų 
kreditų kaupimo sistemą laikantis 
diplomų skaidrumo ir palyginamumo 
reikalavimų; ši darbo kiekis apima ne tik 
paskaitas, praktines užduotis ir 
seminarus, taip pat stažuotes, mokslinių 
tyrimų arba duomenų rinkimą vietoje, 
asmeninio darbą ir egzaminus ir kitus 
galimus įvertinimo būdus; pagal ECTS 
sistemą 60 kreditų sudaro vienerių mokslo 
metų darbo apimtį, o 30 kreditų – vieno 
mokslo metų semestro.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siūloma įterpti nuorodą į ECTS kreditus; tikslinga juos apibrėžti.
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a 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 konkrečios 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 teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Sąmoningas patikslinimas dėl Europos profesinio pažymėjimo sukūrimo.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a 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 ir bet kuriuo atveju 
yra panašaus dydžio kaip ir mokesčiai, 
nustatyti pagal šios direktyvos II ir III 
antraštinėse dalyse numatytas procedūras.
Jei šių principų nesilaikoma, Komisija 
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įgaliojama pagal 58a straipsnį priimti
deleguotuosius aktus dėl mokesčių 
apskaičiavimo ir paskirstymo.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl pripažinimo procedūros pasirinkimo išduodant profesinį pažymėjimą paraiškos pateikėjo 
išlaidos neturėtų padidėti.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija patvirtina gavusi 
paraišką ir iškart praneša pareiškėjui apie 
trūkstamus dokumentus, jei nustato, kad 
tokių yra. Ji Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. [...](*) 
patvirtintoje Vidaus rinkos informacinėje 
sistemoje (VRI) sukuria paraiškos bylą, į 
kurią patalpina visus patvirtinamuosius 
dokumentus. Jei tas pats pareiškėjas vėliau 
pateiktų kitas paraiškas, kilmės arba 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos vadžios institucijos gali 
nereikalauti iš naujo pateikti VRI byloje 
jau laikomus ir vis dar galiojančius 
dokumentus.

3. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija patvirtina gavusi 
paraišką ir per tris dienas praneša 
pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus, 
jei nustato, kad tokių yra. Ji Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. [...](*) patvirtintoje Vidaus rinkos 
informacinėje sistemoje (VRI) sukuria 
paraiškos bylą, į kurią patalpina visus 
galiojančius patvirtinamuosius 
dokumentus. Jei tas pats pareiškėjas vėliau 
pateiktų kitas paraiškas, kilmės arba 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos vadžios institucijos gali 
nereikalauti iš naujo pateikti VRI byloje 
jau laikomus ir vis dar galiojančius 
dokumentus.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmame sistemos įgyvendinimo etape terminai turėtų būti prailginti siekiant užtikrinti 
optimalų funkcionavimą ir geriausią paslaugų kokybę.
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Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos profesinis pažymėjimas siekiant 
laikinai teikti paslaugas, išskyrus
nurodytąsias 7 straipsnio 4 dalyje

Europos profesinis pažymėjimas siekiant 
laikinai ir nereguliariai teikti paslaugas, 
išskyrus nurodytąsias 7 straipsnio 4 dalyje

Or. fr

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per dvi savaites nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją patikrina, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą ir jį 
patvirtina. Ji informuoja pareiškėją ir 
valstybę narę, kurioje pareiškėjas numato 
teikti paslaugas, apie tai, kad Europos 
profesinis pažymėjimas buvo patvirtintas. 
Informacija apie pažymėjimo patvirtinimą 
susijusioms priimančiosioms valstybėms 
narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per tris savaites nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją patikrina, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą ir jį 
patvirtina. Ji informuoja pareiškėją ir 
valstybę narę, kurioje pareiškėjas numato 
teikti paslaugas, apie tai, kad Europos 
profesinis pažymėjimas buvo patvirtintas. 
Informacija apie pažymėjimo patvirtinimą 
susijusioms priimančiosioms valstybėms 
narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to vienerius metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmame sistemos įgyvendinimo etape terminai turėtų būti prailginti siekiant užtikrinti 
optimalų funkcionavimą ir geriausią paslaugų kokybę. Be to, tikslinga vėl pradėti taikyti 
kasmetinio deklaracijos atnaujinimo principą siekiant, kad priimančios valstybės narės būtų 
tinkamai informuotos apie jų teritorijoje esančius paslaugų teikėjus.
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kilmės valstybės narės sprendimas arba 
tokio sprendimo nepateikimas per 1 dalyje 
nurodytą dviejų savaičių laikotarpį gali būti 
apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

2. Kilmės valstybės narės sprendimas arba 
tokio sprendimo nepateikimas per 1 dalyje 
nurodytą trijų savaičių laikotarpį gali būti 
apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

Or. fr

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojas nori teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, nei jis iš pradžių nurodė 
pagal 1 dalį, arba nori toliau teikti 
paslaugas pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
dvejų metų laikotarpiui, jis gali toliau 
naudoti 1 dalyje nurodytą Europos 
profesinį pažymėjimą. Tais atvejais 
Europos profesinio pažymėjimo turėtojas 
pateikia 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

3. Jei Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojas nori teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, nei jis iš pradžių nurodė 
pagal 1 dalį, arba nori toliau teikti 
paslaugas pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
vienerių metų laikotarpiui, jis gali toliau 
naudoti 1 dalyje nurodytą Europos 
profesinį pažymėjimą. Tais atvejais 
Europos profesinio pažymėjimo turėtojas 
pateikia 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją 
atitinkamai priimančiai valstybei narei.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga vėl pradėti taikyti kasmetinio deklaracijos atnaujinimo principą siekiant, kad 
priimančios valstybės narės būtų tinkamai informuotos apie jų teritorijoje esančius paslaugų 
teikėjus.
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Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos profesinis pažymėjimas siekiant 
įsisteigti ir laikinai teikti paslaugas pagal 7 
straipsnio 4 dalį

Europos profesinis pažymėjimas siekiant 
įsisteigti ir laikinai ir nereguliariai teikti 
paslaugas pagal 7 straipsnio 4 dalį

Or. fr

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija, gavusi išsamią Europos 
profesinio pažymėjimo paraišką, per dvi
savaites patikrina ir patvirtina pateiktų 
patvirtinamųjų dokumentų autentiškumą ir 
galiojimą, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą, perduoda jį priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai valdžios 
institucijai patvirtinti ir informuoja tą 
instituciją apie atitinkamą VRI bylą. 
Kilmės valstybė narė informuoja pareiškėją 
apie procedūros eigą.

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija, gavusi išsamią Europos 
profesinio pažymėjimo paraišką, per tris
savaites patikrina ir patvirtina pateiktų 
patvirtinamųjų dokumentų autentiškumą ir 
galiojimą, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą, perduoda jį priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai valdžios 
institucijai patvirtinti ir informuoja tą 
instituciją apie atitinkamą VRI bylą. 
Kilmės valstybė narė informuoja pareiškėją 
apie procedūros eigą.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmame sistemos įgyvendinimo etape terminai turėtų būti prailginti siekiant užtikrinti 
optimalų funkcionavimą ir geriausią paslaugų kokybę.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
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Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
vieną mėnesį nuo to pažymėjimo gavimo 
iš kilmės valstybės narės datos. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę 
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu vieno mėnesio laikotarpis nėra 
sustabdomas.

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
penkias savaites nuo to pažymėjimo 
gavimo iš kilmės valstybės narės datos. 
Iškilus pagrįstų abejonių, priimančioji 
valstybė narė gali prašyti kilmės valstybę 
narę pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu penkių savaičių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmame sistemos įgyvendinimo etape terminai turėtų būti prailginti siekiant užtikrinti 
optimalų funkcionavimą ir geriausią paslaugų kokybę.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per du mėnesius nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
dviejų mėnesių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per aštuonias savaites nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
aštuonių savaičių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

Or. fr
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Pagrindimas

Pirmame sistemos įgyvendinimo etape terminai turėtų būti prailginti siekiant užtikrinti 
optimalų funkcionavimą ir geriausią paslaugų kokybę.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

5. Priimančioji valstybė narė per penkias 
dienas patvirtina pareiškėjui, kad gavo 
prašymą patvirtinti profesinį pažymėjimą.
Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per penkias savaites nuo 
Europos profesinio pažymėjimo gavimo iš 
kilmės valstybės narės, laikoma, kad 
priimančioji valstybė narė tą pažymėjimą 
laikinai patvirtino ir kad tai reiškia 
profesinės kvalifikacijos pagal 
priimančioje valstybėje narėje atitinkamą 
reglamentuojamą profesiją laikiną 
pripažinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Ilginant terminus, tikslinga užtikrinti, kad pareiškėjas būtų reguliariai informuojamas apie jo 
prašymo statusą. Be to, pripažinimo pagal nutylėjimą mechanizmas leidžia išvengti netinkamo 
priimančios valstybės narės paraiškų apdorojimo atvejų, bet jokiu būnu negali būti laikomas 
galutiniu patvirtinimu, nes priimančios valstybės valdžios institucija turi galimybę jį 
suspenduoti, jei prašoma pateikti papildomos informacijos.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 e straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės ir priimančiųjų valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos laiku 
atnaujina atitinkamą VRI bylą, 
papildydamos ją informacija apie taikytus 
drausminius veiksmus arba baudžiamąsias 
sankcijas arba apie visas kitas reikšmingas 
specifines aplinkybes, kurios gali turėti 
pasekmių Europos profesinio pažymėjimo 
pagal šią direktyvą turėtojo veiklai. Toks 
atnaujinimas apima informacijos, kuri tapo 
nereikalinga, panaikinimą. Atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos 
praneša Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojui ir atitinkamą VRI bylą 
tvarkančioms kompetentingoms valdžios 
institucijoms apie visus tokios bylos 
atnaujinimus.

1. Kilmės ir priimančiųjų valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos laiku 
atnaujina atitinkamą VRI bylą, 
papildydamos ją informacija apie taikytus 
drausminius veiksmus arba baudžiamąsias 
sankcijas arba apie visas kitas reikšmingas 
specifines aplinkybes, kurios gali turėti 
pasekmių Europos profesinio pažymėjimo 
pagal šią direktyvą turėtojo veiklai. Toks 
atnaujinimas apima informacijos, kuri tapo 
nereikalinga, panaikinimą. Atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos 
nedelsdamos praneša Europos profesinio 
pažymėjimo turėtojui ir atitinkamą VRI 
bylą tvarkančioms kompetentingoms 
valdžios institucijoms apie visus tokios 
bylos atnaujinimus.

Or. fr

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 e straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad Europos 
profesinio pažymėjimo turėtojas turėtų 
teisę bet kada prašyti, kad jo byla VRI 
sistemoje būtų ištaisyta, panaikinta arba 
užblokuota, kad jis būtų supažindintas su 
šia teise Europos profesinio pažymėjimo 
išdavimo metu ir kad jam apie tokią teisę 
būtų primenama kas dvejus metus nuo to 
pažymėjimo išdavimo.

5. Valstybės narės užtikrina, kad Europos 
profesinio pažymėjimo turėtojas turėtų 
teisę bet kada prašyti, kad jo byla VRI 
sistemoje būtų ištaisyta, panaikinta arba 
užblokuota, kad jis būtų supažindintas su 
šia teise Europos profesinio pažymėjimo 
išdavimo metu ir kad jam apie tokią teisę 
būtų primenama kasmet nuo to 
pažymėjimo išdavimo.

Or. fr
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Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

2. Valstybės narės gali atsisakyti taikyti 
teisę iš dalies užsiimti profesine veikla tam 
tikroms profesijoms, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

Or. fr

Pagrindimas

Jei nusprendžiama, kad iš dalies užsiimti profesine veikla principas netaikomas dėl svarbaus 
bendro intereso, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos ir saugumo, ši priemonė turėtų būti 
bendrai taikoma visai profesijai, o ne nustatant kiekvienu atveju atskirai.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip 
dvejus metus per pastaruosius dešimt metų 
iki paslaugų teikimo, kai profesija 
įsisteigimo valstybėje narėje nėra 
reglamentuojama.

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija visu etatu
vienoje ar keliose valstybėse narėse ne 
trumpiau kaip dvejus metus per 
pastaruosius dešimt metų iki paslaugų 
teikimo, kai profesija įsisteigimo valstybėje 
narėje nėra reglamentuojama.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalaujama patirtis gali būti nepakankama, jei profesine veikla užsiimama ne visu etatu.
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Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą.

b) paslaugų teikėjas iš anksto sudarė 
sutartį su paslaugų gavėju, esančiu už 
priimančios valstybės narė ribų, su sąlyga, 
kad paslaugų gavėjo nuolatinė gyvenamoji 
vieta nėra priimančioje valstybėje narėje, 
ir profesija nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 
dalyje nurodytą sąrašą.

Or. fr

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė sunkiai pritaikoma praktikoje.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 2 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:
„Paslaugų teikimo laikinumas ir 
vienkartinumas įvertinamas kiekvienu 
konkrečiu atveju, visų pirma pagal jo 
trukmę, dažnumą, reguliarumą ir 
tęstinumą, o paslaugų teikėjas negali 
vykdyti daugiau kaip pusės savo 
nuolatinės metinės veiklos priimančioje 
valstybėje narėje.“

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga apriboti tam tikram laikui laikiną veiklą, kad nebūtų galima išvengti įsisteigimo 
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procedūrų.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nedidelį notaro profesijos atstovų judumą ir į notaro profesijos pobūdį 
įsisteigimo laisvės ir daugumoje valstybių narių jai tenkančio prokuratūros atstovo vaidmens, 
nėra tikslinga nustatyti konkrečias nuostatas.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmuo, pateikdamas prašymą dėl saugos 
ir sveikatos sektorių profesijų, pateikia 
įrodymą, kad jam nebuvo nei trumpalaikiu, 
nei ilgalaikiu laikotarpiu uždrausta užsiimti 
atitinkama profesija ir kad jis nebuvo 
teistas.

e) asmuo, pateikdamas prašymą dėl
profesijų, kurios turi poveikio visuomenės 
sveikatai ir saugai, pateikia įrodymą, kad 
jam nebuvo nei trumpalaikiu, nei ilgalaikiu 
laikotarpiu uždrausta užsiimti atitinkama 
profesija ir kad jis nebuvo teistas“.

Or. fr

Pagrindimas

Tam tikros profesijos, kurios vaidina svarbų vaidmenį visuomenės sveikatos apsaugos srityje, 
nebūtinai pripažįstamos kaip sveikatos sektoriaus profesijos.
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iia) įterpiamas šis fa punktas:
fa) draudimo, užtikrinančio paslaugų 
teikėjo profesinę civilinę atsakomybę už 
priimančios valstybės narės teritorijoje 
teikiamas paslaugas, įrodymas.

Or. fr

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų ar atsižvelgiant į 
pažymėjimus arba diplomus, išduotus 
pagal 49a ir 49b straipsniuose nurodytas 
procedūras. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.
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Or. fr

Pagrindimas

Gebėjimų pripažinimas pagal mechanizmus, numatytus straipsniuose 49a ir 49b, gali būti 
veiksminga priemonė, norint įvertinti specialisto lygį.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2005/36/EB
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iškilus abejonių, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
gali prašyti įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų suteikti bet kokią 
informaciją, susijusią su paslaugos teikėjo 
įsisteigimo teisėtumu ir jo geru elgesiu, 
taip pat informaciją apie tai, kad jam 
nebuvo taikytos jokios profesinio pobūdžio 
drausminės ar baudžiamosios sankcijos. 
Tikrindamos kvalifikacijas, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos valdžios 
institucijos gali prašyti įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
pateikti informaciją apie paslaugos teikėjo 
baigtus rengimo kursus tiek, kiek tai 
reikalinga siekiant įvertinti didelius 
skirtumus, galinčius padaryti žalos 
visuomenės sveikatai ir saugai. Įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
tokią informaciją pateikia pagal 56 
straipsnio nuostatas.

1. Iškilus abejonių, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
gali prašyti įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų suteikti bet kokią 
informaciją, susijusią su paslaugos teikėjo 
įsisteigimo teisėtumu ir jo geru elgesiu, 
taip pat informaciją apie tai, kad jam 
nebuvo taikytos jokios profesinio pobūdžio 
drausminės ar baudžiamosios sankcijos. 
Tikrindamos kvalifikacijas, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos valdžios 
institucijos gali prašyti įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
pateikti informaciją apie paslaugos teikėjo 
baigtus rengimo kursus tiek, kiek tai 
reikalinga siekiant įvertinti didelius 
skirtumus, galinčius padaryti žalos 
visuomenės sveikatai ir saugai. 
Priimančioji valstybė narė gali atsižvelgti į 
pažymėjimus ar diplomus, gautus vykdant 
procedūras, nurodytas 49a ir 49b 
straipsniuose. Įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos tokią 
informaciją pateikia pagal 56 straipsnio 
nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Gebėjimų pripažinimas pagal mechanizmus, numatytus straipsniuose 49a ir 49b, gali būti 
veiksminga priemonė, norint įvertinti specialisto lygį.
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Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2005/36/EB
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 
dalies, priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija gali 
neleisti užsiimti turima profesija 
kompetencijos pažymėjimą turintiems 
asmenims, jei nacionalinė kvalifikacija, 
reikalaujama siekiant užsiimti konkrečia 
profesija jos teritorijoje, yra nurodyta 
11 straipsnio d arba e punktuose.

4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 
dalies, priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija gali 
neleisti užsiimti turima profesija 
kompetencijos pažymėjimą ar diplomą, 
kurio lygis nėra bent truputį žemesnis, nei 
reikalaujama priimančioje valstybėje 
narėje, turintiems asmenims, jei 
nacionalinė kvalifikacija, reikalaujama 
siekiant užsiimti konkrečia profesija jos 
teritorijoje, yra nurodyta 11 straipsnio d 
arba e punktuose.

Or. fr

Pagrindimas

Įrašoma nuostata, padėsianti išsenti neproporcingų lygio skirtumų.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 dalyje po pirmosios pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„Priimančioji valstybė narė, nustatydama 
kompensacinę priemonę notaro profesijai, 
gali atsižvelgti į specifinę pagal šią 
profesiją jos teritorijoje vykdomą veiklą, 
visų pirma dėl taikytinos teisės.“

Or. fr
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į nedidelį notaro profesijos atstovų judumą ir į notaro profesijos pobūdį 
įsisteigimo laisvės ir daugumoje valstybių narių jai tenkančio prokuratūros atstovo vaidmens, 
nėra tikslinga nustatyti konkrečias nuostatas.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
III skyrius, antraštinė dalis ir nuostatos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) III skyriaus pavadinimas 
pakeičiamas taip:
Pripažinimas remiantis [...] rengimo 
reikalavimų derinimu
(Šis pakeitimas taikomas visam III skyriaus 
tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus viso šio teksto pakeitimus.)

Or. fr

Pagrindimas

Mokymo reikalavimai, kuriais grindžiamas automatinio pripažinimo principas, neturėtų būti 
laikomi minimaliais kriterijais, jie turėtų būti laikomi bendru pagrindu, kurio standartai būtų 
vis aukštesni.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2005/36/EB
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) 21 straipsnio 4, 6 ir 7 dalys 
išbraukiamos.

(15) 21 straipsnio 4 dalis, 6 dalies antra ir
trečia pastraipos, 7 dalis išbraukiama.

Or. fr

Pagrindimas

6 dalies pirma pastraipa turėtų būti vėl įterpta, atsižvelgiant į jos didelę svarbą visai 
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automatinio diplomų pripažinimo sistemai.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 17 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2005/36/EB
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 22 straipsnis papildomas šia antra 
pastraipa:

(17) 22 straipsnis papildomas šiuo punktu 
c ir šia antra pastraipa:

Or. fr

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2005/36/EB
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos dalies b punktą, nuo [įrašyti 
datą – dieną, einančią po 3 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos] 
ir vėliau – kas penkerius metus –
kompetentingos valstybių narių valdžios 
institucijos pateikia Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms viešai skelbiamas 
ataskaitas apie gydytojams, gydytojams 
specialistams, bendrosios praktikos
slaugytojams, gydytojams odontologams, 
specializuotiems gydytojams 
odontologams, veterinarijos gydytojams, 
akušeriams ir vaistininkams taikomas 
tęstinio lavinimo ir rengimo procedūras.

c) valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, 
teikiančios vieną iš šių mokymų, nuo [šios 
direktyvos įsialiojimo data] būtų ne rečiau 
kaip kas penkerius metus vertinamos 
organizacijos, įtrauktos į EQAR (Europos 
kokybės užtikrinimo registras) registrą, o 
jis jo išvadas perduoda atitinkamai 
valstybei narei ir Komisijai.

Taikant pirmos dalies b punktą, nuo [įrašyti 
datą – dieną, einančią po 3 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos] 
ir vėliau – kas penkerius metus –
kompetentingos valstybių narių valdžios 
institucijos pateikia Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms viešai skelbiamas
vertinimo ataskaitas, skirtas tęstinio 
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kvalifikacijos kėlimo sistemų 
optimizavimui ir susijusias su gydytojais, 
gydytojais specialistais, bendrosios 
praktikos slaugytojais, gydytojais 
odontologais, specializuotais gydytojais 
odontologais, veterinarijos gydytojais, 
akušeriais ir vaistininkas.

Or. fr

Pagrindimas

Šia direktyva būtų galima taip pat nustatyti mokymų, kuriuos teikia įstaigos kokybės kontrolės 
mechanizmą, atsižvelgiant į direktyvoje nustatytus reikalavimus, kad būtų išvengta bet kokių 
abejonių dėl tikrosios mokymų vertės. Be to, tikslinga patikslinti tikslą, kurios siekiama 
tęstinio mokymo vertinimo ataskaitomis.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 19 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Specializuotą medicininį rengimą 
turi sudaryti teorinis, praktinis ir 
profesinis etinis rengimas universitete 
arba medicinos mokomojoje ligoninėje 
arba, kai taikytina, sveikatos priežiūros 
įstaigoje, tuo tikslu patvirtintoje 
kompetentingų institucijų ar įstaigų.
Valstybės narės užtikrina, kad 
specializuotas medicininis rengimas 
truktų mažiausiai penkerius metus ir taip 
pat galėtų būti išreikštas ECTS kreditais. 
Rengimas turi būti prižiūrimas 
kompetentingų institucijų ar įstaigų. Jis 
turi apimti rengiamo gydytojo 
specialisto asmeninį dalyvavimą veikloje 
ir su tuo susijusią atsakomybę teikiant 
atitinkamas paslaugas.“

Or. fr
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Pagrindimas

Atnaujinamos nuostatos, susijusios su gydytojų specialistų rengimu.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 19 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
25 straipsnio 3 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali savo 
nacionaliniuose teisės aktuose leisti iš 
dalies netaikyti reikalavimo baigti tam 
tikras specializuoto medicininio rengimo 
dalis, jei ta rengimo dalis buvo užbaigta 
pagal kitą specializuotą mokymo 
programą, kuri yra nurodyta V priedo 5.1.3 
punkte, ir su sąlyga, kad ankstesnę 
profesinę kvalifikaciją tas specialistas jau 
įgijo toje valstybėje narėje. Valstybės 
narės užtikrina, kad taikoma išimtis 
sudarytų ne daugiau kaip trečdalį V priedo 
5.1.3 punkte nurodytos specializuotų 
medicinos kursų būtiniausios trukmės.

3a. Valstybės narės gali savo 
nacionaliniuose teisės aktuose leisti iš 
dalies netaikyti reikalavimo baigti tam 
tikras specializuoto medicininio rengimo 
dalis, jei ta rengimo dalis buvo užbaigta 
pagal kitą specializuotą mokymo 
programą, kuri yra nurodyta V priedo 5.1.3 
punkte, ir su sąlyga, kad ankstesnę 
profesinę kvalifikaciją tas specialistas jau 
įgijo. Valstybės narės užtikrina, kad 
taikoma išimtis sudarytų ne daugiau kaip 
trečdalį V priedo 5.1.3 punkte nurodytos 
specializuotų medicinos kursų būtiniausios 
trukmės.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybė narė turėtų galėti pripažinti dalinį rengimą, gautą kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 19 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 58a straipsnį 
dėl V priedo 5.1.3 punkte nurodytos 
minimalios mokymo kursų trukmės
pakeitimo siekiant atsižvelgti į mokslo ir 

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 58a straipsnį 
dėl V priedo 5.1.3 punkte nurodytų
mokymo kursų reikalavimų pakeitimo 
siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos 
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technikos pažangą. pažangą.

Or. fr

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 20 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2005/36/EB
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) 26 straipsnio antra pastraipa 
pakeičiama taip:

(20) 26 straipsnis pakeičiamas taip:

Or. fr

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2005/36/EB
26 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 58a straipsnį dėl naujų 
medicininių specialybių, kurių mokoma 
bent trečdalyje valstybių narių, įtraukimo į 
V priedo 5.1.3 punktą siekiant atnaujinti 
šią direktyvą atsižvelgiant į pokyčius 
nacionaliniuose teisės aktuose.

21 straipsnyje minimi gydytojo specialisto 
studijų diplomai, yra tie, kuriuos išduoda 
kompetentingos institucijos arba įstaigos, 
išvardytos V priedo 5.1.2 punkte, ir kurie, 
atitinkamų specializuotų studijų atveju, 
įvairiose valstybėse narėse pripažintas 
kvalifikacijas ir kurie yra išvardyti 
V priedo 5.1.3 punkte.
Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 58a straipsnį dėl naujų 
medicininių specialybių, kurių mokoma 
bent trečdalyje valstybių narių, įtraukimo į 
V priedo 5.1.3 punktą siekiant atnaujinti 
šią direktyvą atsižvelgiant į pokyčius 
nacionaliniuose teisės aktuose.

Or. fr
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Pagrindimas

Atnaujinamos nuostatos, susijusios su gydytojų specialistų rengimu.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 22 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 58a straipsnį dėl V priedo 5.2.1 
punkte pateikto sąrašo pakeitimo siekiant 
atsižvelgti į švietimo, mokslo ir technikos 
pažangą.

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 58a straipsnį dėl V priedo 5.2.1 
punkte pateikto sąrašo pakeitimo siekiant 
atsižvelgti į švietimo, mokslo ir technikos 
pažangą, taip pat į profesijos vaidmens 
pokyčius ir raidą.

Or. fr

Pagrindimas

Atnaujinamos nuostatos, susijusios su slaugytojų rengimu.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 22 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios praktikos slaugytojų rengimą 
turi sudaryti ne trumpesnės kaip trejų metų 
trukmės studijos, kurių trukmė – bent 
4 600 valandų teorinio ir klinikinio 
rengimo, kuomet teorinio rengimo trukmė 
sudaro ne mažiau kaip trečdalį, o klinikinio 
rengimo – ne mažiau kaip pusę minimalios 
rengimo trukmės. Valstybės narės gali 
taikyti dalines išimtis asmenims, kurie dalį 
reikalaujamo rengimo užbaigė bent 
lygiaverčio lygio kursuose.

Bendrosios praktikos slaugytojų rengimą 
turi sudaryti ne trumpesnės kaip trejų metų 
trukmės studijos, kurios taip pat gali būti 
išreikštos lygiaverčiais ECTS kreditais ir 
kurių trukmė – bent 4 600 valandų teorinio 
ir klinikinio rengimo, kuomet teorinio 
rengimo trukmė sudaro ne mažiau kaip 
trečdalį, o klinikinio rengimo – ne mažiau 
kaip pusę minimalios rengimo trukmės. 
Valstybės narės gali taikyti dalines išimtis 
asmenims, kurie dalį reikalaujamo rengimo 
užbaigė bent lygiaverčio lygio kursuose.
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Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su tuo, kad kitoms rengimo rūšims nustatoma nuoroda į ECTS kreditus.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 23 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
33 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Įterpiamas toks 33b straipsnis:
„33b straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
Nuo [įterpti šios direktyvos įsigaliojimo 
datą] valstybės narės per šešerius metus 
turi pritaikyti savo sistemą prie naujų 
31 straipsnio 1 dalies reikalavimų dėl 
bendrojo lavinimo mokyklos trukmės.“

Or. fr

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 24 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
34 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinį odontologinį rengimą turi 
sudaryti iš viso ne trumpesnės kaip 
penkerių metų trukmės teorinės ir 
praktinės dieninio mokymo studijos, 
kurios taip pat gali būti išreikštos 
lygiaverčiais ECTS kreditais, apimančios
bent V priedo 5.3.1 punkte nurodytą 
programą, universitete arba aukštojo 
mokslo institucijoje, kurioje suteikiamas 
parengimas, pripažįstamas kaip esantis 
lygiaverčio lygio, arba kurią prižiūri 

„Pagrindinį odontologinį rengimą turi 
sudaryti iš viso ne trumpesnės kaip 
penkerių metų trukmės dieninio mokymo 
studijos, kurios taip pat gali būti išreikštos 
lygiaverčiais ECTS kreditais, sudarančiais 
mažiausiai 5000 teorinių ir praktinių 
studijų valandų, ir apimti bent V priedo 
5.3.1 punkte nurodytą programą, 
universitete arba aukštojo mokslo 
institucijoje, kurioje suteikiamas 
parengimas, pripažįstamas kaip esantis 
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universitetas. lygiaverčio lygio, arba kurią prižiūri 
universitetas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga patikslinti studijų valandų skaičių, kad nebūtų sudarytos sąlygos pripažinti dalinius 
mokymus, kurie gali būti neišsamūs.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 27 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Akušerio rengimas turi užtikrinti, 
kad asmuo įgytų tokių žinių ir įgūdžių:
a) pakankamai mokslų, kuriais 
grindžiama akušerio veikla, visų pirma 
akušerijos, ginekologijos ir 
neonatalogijos, žinių;
b) pakankamai profesinės etikos ir 
profesinę veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų žinių;
c) išsamių žinių apie naujagimių 
biologines funkcijas, anatomiją, 
fiziologiją psichologiją ir farmakologiją
bei apie tokias funkcijas akušerijos 
srityje, taip pat žinių apie ryšį tarp 
sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės 
žmogaus aplinkos ir jo elgesio;
d) atitinkamą klinikinę patirtį, įgytą 
patvirtintose įstaigose prižiūrint 
kvalifikuotam akušerijos ir ginekologijos 
personalui;
e) atitinkamų žinių apie sveikatos 
personalo mokymą ir dirbo su tokiu 
personalu patirtį.“

Or. fr
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Pagrindimas

Atnaujinamos nuostatos, susijusios su akušerio rengimu.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 28 punktas
Direktyva 2005/36/EB
41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užbaigtas ne trumpesnis kaip trejų metų 
trukmės akušerio rengimas pagal dieninio 
mokymo programą;

a) užbaigtas ne trumpesnis kaip trejų metų 
trukmės akušerio rengimas pagal dieninio 
mokymo programą, apimantis 5 500 
valandų teorinio ir praktinio rengimo, 
kuris taip pat gali būti išreikštas 
lygiaverčiais ECTS kreditais;

Or. fr

Pagrindimas

Atnaujinamos nuostatos, susijusios su akušerio rengimu ir suderinama su tuo, kad kitoms 
rengimo rūšims nustatoma nuoroda į ECTS kreditus.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 28 punktas
Direktyva 2005/36/EB
41 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užbaigtas ne trumpesnis kaip dvejų metų 
arba 3 600 valandų trukmės akušerio 
rengimas pagal dieninio mokymo 
programą, kurio leidžiama siekti turint V 
priedo 5.2.2 punkte nurodytą bendrosios 
praktikos slaugytojo formalios 
kvalifikacijos įrodymą;

b) užbaigtas ne trumpesnis kaip dvejų metų 
arba 3 600 valandų trukmės akušerio 
rengimas, kuris taip pat gali būti išreikštas 
lygiaverčiais ECTS kreditais, pagal 
dieninio mokymo programą, kurio 
leidžiama siekti turint V priedo 5.2.2 
punkte nurodytą bendrosios praktikos 
slaugytojo formalios kvalifikacijos 
įrodymą;

Or. fr
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Pagrindimas

Suderinama su tuo, kad kitoms rengimo rūšims nustatoma nuoroda į ECTS kreditus.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 28 punktas
Direktyva 2005/36/EB
41 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užbaigtas ne trumpesnis kaip 18 mėnesių 
arba 3 000 valandų trukmės akušerio 
rengimas pagal dieninio mokymo 
programą, kurio leidžiama siekti turint V 
priedo 5.2.2 punkte nurodytą bendrosios 
praktikos slaugytojo formalios 
kvalifikacijos įrodymą, ir vienerių metų 
profesinė praktika, patvirtina pažymėjimu, 
išduotu vadovaujantis 2 dalies nuostatomis.

c) užbaigtas ne trumpesnis kaip 18 mėnesių 
arba 3 000 valandų trukmės akušerio 
rengimas, kuris taip pat gali būti išreikštas 
lygiaverčiais ECTS kreditais, pagal 
dieninio mokymo programą, kurio 
leidžiama siekti turint V priedo 5.2.2 
punkte nurodytą bendrosios praktikos 
slaugytojo formalios kvalifikacijos 
įrodymą, ir vienerių metų profesinė 
praktika, patvirtina pažymėjimu, išduotu 
vadovaujantis 2 dalies nuostatomis.“

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su tuo, kad kitoms rengimo rūšims nustatoma nuoroda į ECTS kreditus.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 28 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) 42 straipsnis pakeičiamas taip:
„42 straipsnis
Akušerio profesinės veiklos vykdymas
1. Šio skyriaus nuostatos taikomos 
autonomiškai akušerių veiklai, 
kiekvienos valstybės narės apibrėžtai 
nepažeidžiant 2 dalies ir vykdomai pagal 



PE494.470v01-00 42/59 PR\909378LT.doc

LT

V priedo 5.5.2 punkte nurodytus 
profesinius vardus.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
akušeriai galėtų užsiimti bent tokia 
veikla:
a) patikimos moterų reprodukcinės 
sveikatos, įskaitant šeimos planavimo 
informacijos ir konsultacijų teikimu;
b) nėštumo nustatymu, įvertinimu ir 
normalaus nėštumo stebėjimu, atliekant 
būtinus tyrimus;
c) konsultuoti ir skirti tyrimu, būtinų kuo 
ankstesnei rizikingo nėštumo diagnozei 
nustatyti;
d) sudaryti išsamias pasiruošimo tėvystei 
ir gimdymui programas;
e) rūpintis ir padėti motinai gimdymo 
metu ir vaikui gimus, stebėti vaisiaus 
būklę gimdoje tinkamomis klinikinėmis 
ir techninėmis priemonėmis;
f) priimti savaiminį gimdymą, prireikus, 
įskaitant epiziotomiją, taip pat siūles ir
gimdymą sėdmenine pirmeiga;
g) pažinti įspėjamuosius motinos ar 
kūdikio išsigimimo požymius, dėl kurių 
reikia kreiptis į profesionalų sveikatos 
priežiūros specialistą, ir prireikus 
kūdikiui padėti; imtis būtinų priemonių 
kritiniu atveju kai nėra gydytojo, ypač 
pašalinant placentą rankomis po gimdos 
patikrinimo rankomis;
h) apžiūrėti naujagimį ir juo rūpintis; 
prireikus imtis visų priemonių, kurių 
gali prireikti ir, jei būtina - atlikti 
neatidėliotiną gaivinimą;
i) rūpintis ir stebėti motinos būklę 
pogimdyminiu laikotarpiu ir duoti visus 
reikiamus patarimus motinai dėl 
kūdikio priežiūros, kad ji galėtų 
užtikrinti optimalų kūdikio būklės 
vystymąsi;
j) vykdyti gydytojo nustatytą gydymą ir 
skirti vaistus, būtinus pagal profesinę 
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akušerijos praktiką;
k) rengti visus reikalingus klinikinius ir 
teisinius dokumentus.

Or. fr

Pagrindimas

Atnaujinamos nuostatos, susijusios su akušerio rengimu.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 30 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
44 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) po teorinio ir praktinio rengimo atliktą 
šešių mėnesių praktiką visuomenei skirtoje 
vaistinėje arba ligoninėje, prižiūrint tos 
ligoninės farmacijos skyriui.

b) po teorinio ir praktinio rengimo arba jo 
metu atliktą šešių mėnesių praktiką 
visuomenei skirtoje vaistinėje arba 
ligoninėje, prižiūrint tos ligoninės 
farmacijos skyriui.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi regimo organizavimas valstybėse narėse skiriasi, tikslinga palikti tam tikrą 
autonomiją.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 31 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2005/36/EB
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) 45 straipsnio 2 dalyje įterpiamas h 
punktas:

(31) 45 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Or. fr
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Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2005/36/EB
45 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) neigiamos reakcijos į farmacijos 
produktus atvejų pranešimu 
kompetentingoms valdžios institucijoms.

2. Valstybės narės garantuoja, kad 
asmenys, turintys 44 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus atitinkantį 
universitetinio mokslo diplomą ar 
lygiavertę vaistininko kvalifikaciją 
įrodantį dokumentą, turi teisę verstis 
žemiau nurodyta veikla ir ja verčiasi 
laikydamiesi, jei reikia, reikalavimo dėl 
papildomos profesinės patirties:
a) vaistų farmacinės formos paruošimas;
b) vaistų gaminimas ir kontrolė;
c) vaistų tyrimas vaistų laboratorijoje;
d) vaistų sandėliavimas, laikymas ir 
platinimas didmeninės prekybos 
lygmeniu;
e) aprūpinimas saugiais ir aukštos 
kokybės vaistiniais preparatais, jų 
ruošimas, kontrolė, sandėliavimas ir 
išdavimas visuomenei skirtose vaistinėse;
f) vaistinių preparatų ruošimas, kontrolė, 
sandėliavimas ir tiekimas ligoninėse;
g) medikamentinio gydymo stebėsena, 
informacijos ir konsultacijų apie vaistus 
bei sveikatos klausimais teikimas;
h) neigiamos reakcijos į farmacijos 
produktus atvejų pranešimu 
kompetentingoms valdžios institucijoms;

i) individualizuota savigydos pacientų 
priežiūra;
j) pagalba rengiant institucines 
visuomenės sveikatos kampanijas.

Or. fr
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Pagrindimas

Atnaujinamos nuostatos, susijusios su vaistininkų rengimu.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 32 punktas
Direktyva 2005/36/EB
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Architekto rengimo trukmė turi būti ne 
trumpesnė kaip šešeri metai (tai gali taip 
pat būti išreikšta ECTS kreditais). 
Rengimą valstybėje narėje sudaro vienas iš 
šių dalykų:

1. Architekto rengimo trukmė turi būti ne 
trumpesnė kaip šešeri metai. Rengimą 
valstybėje narėje sudaro vienas iš šių 
dalykų:

Or. fr

Pagrindimas

Nuoroda į ECTS kreditus turėtų būti susijusi su teoriniu rengimu.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 32 punktas
Direktyva 2005/36/EB
46 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne trumpesnės kaip ketverių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje, kurios užbaigiamos sėkmingai 
išlaikant universiteto lygio egzaminus ir 
atlikus ne trumpesnę kaip dviejų metų 
mokamą stažuotę;

a) ne trumpesnės kaip ketverių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
arba jų atitikmuo, išreikštas ECTS 
kreditais, universitete arba lygiavertėje 
mokymo institucijoje, kurios užbaigiamos 
sėkmingai išlaikant universiteto lygio 
egzaminus, kurie suteikia oficialią 
kvalifikaciją, ir atlikus ne trumpesnę kaip 
dviejų metų mokamą stažuotę praktiniam 
rengimui, suteikiančiam profesinę 
kvalifikaciją;

Or. fr
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Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 32 punktas
Direktyva 2005/36/EB
46 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ne trumpesnės kaip penkerių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje, kurios užbaigiamos sėkmingai 
išlaikant universiteto lygio egzaminus ir 
atlikus ne trumpesnę kaip vienerių metų 
mokamą stažuotę.

b) ne trumpesnės kaip penkerių metų 
studijos pagal dieninio mokymo programą 
arba jų atitikmuo, išreikštas ECTS 
kreditais, universitete arba lygiavertėje 
mokymo institucijoje, kurios užbaigiamos 
sėkmingai išlaikant universiteto lygio 
egzaminus, kurie suteikia oficialią 
kvalifikaciją, ir atlikus ne trumpesnę kaip 
vienerių metų mokamą stažuotę 
praktiniam rengimui, suteikiančiam 
profesinę kvalifikaciją;

Or. fr

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 32 punktas
Direktyva 2005/36/EB
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokama stažuotė atliekama valstybėje 
narėje, prižiūrint asmeniui, kuris pateikia 
tinkamas garantijas dėl savo sugebėjimo
rengti praktiškai. Stažuotė atliekama po 1 
dalyje nurodytų studijų. Mokamos 
stažuotės užbaigimas patvirtintamas
pažymėjimu, kuris išduodamas kartu su 
formalias kvalifikacijas patvirtinančiu 
dokumentu.

3. Mokama stažuotė atliekama valstybėje 
narėje, prižiūrint architektui ar asmeniui,
ar kompetentingos institucijos, kuri 
tinkamai patikrina jo sugebėjimą rengti 
praktiškai, tam tikslui patvirtintai įstaigai.
Mokamos stažuotės užbaigimas 
patvirtinamas pažymėjimu, kuris
kompetentingos institucijos išduodamas 
kartu su formalias kvalifikacijas 
patvirtinančiu dokumentu.

Or. fr
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Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimą tikrintų kompetentinga
valdžios institucija po to, kai yra priimami 
4d straipsnyje, 7 straipsnio 4 dalyje ir 
51 straipsnio 3 dalyje nurodyti sprendimai; 
kalbos mokėjimas tikrinamas jei yra 
didelių ir konkrečių abejonių dėl tinkamo 
specialisto kalbos mokėjimo jam siekiant 
užsiimti pageidaujama profesine veikla.

Valstybė narė užtikrina, kad specialisto 
kalbos mokėjimas būtų patikrintas 
prižiūrint kompetentingai valdžios
institucijai po to, kai yra priimami 4d 
straipsnyje, 7 straipsnio 4 dalyje ir 
51 straipsnio 3 dalyje nurodyti sprendimai; 
kalbos mokėjimas tikrinamas jei yra 
didelių ir konkrečių abejonių dėl tinkamo 
specialisto kalbos mokėjimo jam siekiant 
užsiimti pageidaujama profesine veikla.

Or. fr

Pagrindimas

Patikrinimo sąvoka yra lankstesnė nei kontrolės, ir kompetentinga institucija turėtų galėti 
deleguoti šio patikrinimo organizavimą.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį paciento saugumui, valstybės narės 
gali kompetentingoms valdžios 
institucijoms suteikti teisę tikrinti visų 
susijusių specialistų kalbos mokėjimą, jei 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
atstovai to aiškiai prašo arba jei 
nacionalinės pacientams atstovaujančios 
organizacijos prašo patikrinti 
savarankiškai dirbančius ir nacionalinei 
sveikatos priežiūros sistemai 
nepriklausančius specialistus.

Jei tai yra profesijos, galinčios turėti 
poveikį visuomenės sveikatai ir paciento 
saugumui, valstybės narės gali 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
suteikti teisę tikrinti visų susijusių 
specialistų kalbos mokėjimo gebėjimus. 
Kalbos žinių patikrinimu siekiama 
nustatyti specialisto gebėjimą bendrauti 
tiek žodžiu, tiek raštu išreiškiant tai, kas 
yra būtina vykdant profesinę veiklą, ypač 
pacientų saugumo ir visuomenės
sveikatos apsaugos požiūriu.
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Or. fr

Pagrindimas

Patikrinimo sąvoka yra lankstesnė nei kontrolės, ir kompetentinga institucija turėtų būti 
vienintelė, galinti pateikti patikrinimo prašymą. Be to, tikslinga apibrėžti tokių patikrinimų 
ribas.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 38 punktas
Direktyva 2005/36/EB
53 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikrinant bet kokį kalbos mokėjimą, turi 
būti apsiribojama vienos valstybės narės 
oficialios kalbos mokėjimo tikrinimu
(tikrinamą kalbą pasirenka susijęs asmuo).
Kalbos mokėjimo tikrinimas turi būti 
proporcingas veiklai, kuria specialistas 
ketina užsiimti, ir toks tikrinimas 
specialistui turi būti nemokamas. 
Susijusiam asmeniui turi būti leidžiama 
tokio tikrinimo rezultatus užginčyti 
nacionaliniuose teismuose.

Tikrinant kalbos žinias apsiribojama 
vienos valstybės narės oficialios kalbos 
mokėjimo tikrinimu (tikrinamą kalbą 
pasirenka susijęs asmuo). Tikrinimas turi 
būti proporcingas veiklai, kuria specialistas 
ketina užsiimti, ir toks tikrinimas 
specialistui turi būti nemokamas.
Susijusiam asmeniui turi būti leidžiama 
tokio tikrinimo rezultatus užginčyti 
nacionaliniuose teismuose.“

Or. fr

Pagrindimas

Patikrinimo sąvoka yra lankstesnė nei kontrolės.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 39 punktas
Direktyva 2005/36/EB
55 a straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokamos stažuotės pripažinimas Stažuotės pripažinimas

Or. fr
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Pagrindimas

Tikslinga tiksliai apibrėžti, kokios tai stažuotės; pastarosios nėra apmokamos.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 39 punktas
Direktyva 2005/36/EB
55 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimančioji valstybė narė, siekdama 
suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija, turi pripažinti kitoje valstybėje 
narėje atliktą mokamą stažuotę, kurios 
baigimą patvirtina tos valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija.

Priimančioji valstybė narė, siekdama 
suteikti teisę užsiimti reglamentuojama 
profesija, turi pripažinti kitoje valstybėje 
narėje atliktą stažuotę, kai ta stažuotė yra 
reglamentuojamos profesijos mokymo 
programos dalis, ir nesvarbu, ar ji 
suteikia teisę verstis ta profesija, ar ne, ir
kurios baigimą patvirtina tos valstybės 
narės kompetentinga valdžios institucija.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga tiksliai apibrėžti, kokios tai stažuotės; pastarosios nėra apmokamos.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 39 a punktas (naujas)
2011/0534
55 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) IV antraštinėje dalyje įterpiamas šis 
55b straipsnis:
„55b straipsnis
Patikra ilgalaikio veiklos nevykdymo 
atveju
Tuo atveju, kai specialisto kvalifikacijos, 
išvardintos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 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 
punktuose, pripažintos, bet jis negali 
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patvirtinti, kad vykdė profesinę veiklą 
ketverius metus prieš pateikdamas 
įsisteigimo prašymą arba deklaracijos 
atnaujinimą, priimanti valstybė narė gali, 
konkrečiai suabejojusi žinių, gebėjimų ir 
pajėgumų lygiu, kuris gali kelti pavojų 
pacientams ar vartotojams, leisti 
kompetentingai institucijai reikalauti 
papildomų patikrų, su sąlyga, kad jos bus 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
nesudarys jokių išlaidų specialistui. 
Pastarajam turi būti leidžiama tokios 
patikros rezultatus užginčyti 
nacionaliniuose teismuose.“

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teisę vykdyti veiką ir siekiant užtikrinti aukšto lygio pacientų ir vartotojų 
saugą, turėtų būti numatytas gebėjimų patikrinimo mechanizmas, jei specialistas pripažino 
savo kvalifikacija praeityje, bet ilgą laiką nesivertė ta profesine veikla.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 41 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimančiosios valstybės narės ir kilmės 
valstybės narės kompetentingos valdžios 
institucijos, laikydamosi asmens duomenų 
apsaugos teisės aktų, numatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB ir direktyvoje 2002/58/EB (*), 
keičiasi informacija apie drausminius 
veiksmus arba baudžiamąsias sankcijas 
arba apie visas kitas reikšmingas specifines 
aplinkybes, kurios gali turėti pasekmių 
veiklos pagal šią direktyvą vykdymui.

„Priimančiosios valstybės narės ir kilmės 
valstybės narės kompetentingos valdžios 
institucijos, laikydamosi asmens duomenų 
apsaugos teisės aktų, numatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB ir direktyvoje 2002/58/EB (*), 
keičiasi informacija apie drausminius 
veiksmus arba baudžiamąsias sankcijas 
arba apie visas kitas reikšmingas specifines 
aplinkybes, kurios gali sudaryti sąlygas 
atimti teisę vykdyti veiklą pagal šią 
direktyvą.

Or. fr
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Pagrindimas

Valdžios institucijos turėtų būti informuotos tik tais atvejais, kai gali būti atimta teisė vykdyti 
veiklą.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 41 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
56 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) 56 straipsnyje pridedama ši 4a dalis:
„4a. Remiamos Komisijos, valstybės narės 
užtikrina, kad kompetentingoms 
institucijoms teiks mokymus ir tinkamą 
pagalbą dėl VRI sistemos naudojimo, ir 
ypač dėl naujų, šia direktyva numatytų, 
procedūrų.“

Or. fr

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šeimos medicinos praktikos gydytojo, 
turinčio V priedo 5.1.4 punkte nurodytos 
formalios kvalifikacijos įrodymą;

a) pagrindines medicinos studijas baigusio
gydytojo, turinčio V priedo 5.1.1 punkte 
nurodytos formalios kvalifikacijos 
įrodymą;

Or. fr

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) medicinos gydytojo specialisto, turinčio 
teisę naudoti V priedo 5.1.3 punkte
nurodytą profesinį vardą;

b) šeimos medicinos praktikos gydytojo ir 
medicinos gydytojo specialisto, turinčio 
teisę naudoti V priedo 5.1.3 ir 5.1.4 
punktuose nurodytą profesinį vardą;

Or. fr

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) specialistai, pripažinti pagal III 
antraštinę dalį, I skyrių ir nurodyti 
10 straipsnio b punkte, išskyrus 
architektus.

Or. fr

Pagrindimas

Įspėjimo mechanizmas turėtų būti taikomas visiems specialistams, nesvarbu, kokiu būdu jie 
gavo savo kvalifikacijų pripažinimą.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
turi būti išsiųsta ne vėliau kaip per tris 
dienas nuo sprendimo, kuriuo 
uždraudžiama susijusius specialistus 
vykdyti profesinę veiklą, priėmimo datos.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
turi būti išsiųsta nedelsiant ir bet kokiu 
atveju ne vėliau kaip per 48 valandas nuo 
sprendimo, kuriuo uždraudžiama susijusius 
specialistus vykdyti profesinę veiklą, 
priėmimo datos.
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Or. fr

Pagrindimas

Dėl saugumo informacijos perdavimas turi būti kuo įmanoma greitesnis.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2005/36/EB
56 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalies nuostatos taip pat taikomos ir 
specialistams klastojusiems ar 
bandžiusiems klastoti dokumentus teikiant 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
paraišką.

Or. fr

Pagrindimas

Įspėjimo mechanizmas teisės verstis savo veikla atėmimo atveju turėtų būti papildytas 
įspėjimu, kai įrodyta, jog specialistas bandė klastoti dokumentus.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 43 punktas
Direktyva 2005/36/EB
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodyta informacija ir pagalba būtų 
teikiama aiškiai ir suprantamai, kad ji būtų 
lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir 
elektroninėmis priemonėmis ir būtų nuolat
atnaujinama.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodyta informacija ir pagalba būtų 
teikiama aiškiai ir suprantamai, kad ji būtų 
lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir 
elektroninėmis priemonėmis ir būtų dažnai
atnaujinama.

Or. fr
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Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 43 punktas
Direktyva 2005/36/EB
57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kontaktinių centrų ir kompetentingų 
valdžios institucijų darbuotojai į kiekvieną 
kontaktiniam centrui adresuotą prašymą 
pateikti informaciją atsakytų kiek įmanoma 
greičiau. Tuo tikslu jos taip pat gali 
perduoti tokius prašymus pateikti 
informaciją 57b straipsnyje nurodytiems 
pagalbos centrams ir informuotų apie tai 
susijusius piliečius.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 43 punktas
Direktyva 2005/36/EB
57 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir Komisija imasi 
papildomų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad kontaktiniai centrai teiktų 1 
dalyje numatytą informaciją kitomis 
oficialiomis Sąjungos kalbomis. Tai neturi 
daryti poveikio valstybių narių teisės 
aktams dėl kalbų naudojimo jų teritorijoje.

4. Valstybės narės ir Komisija imasi 
papildomų priemonių, siekdamos 
inicijuoti, kad kontaktiniai centrai teiktų 1 
dalyje numatytą informaciją kitomis 
oficialiomis Sąjungos kalbomis. Tai neturi 
daryti poveikio valstybių narių teisės 
aktams dėl kalbų naudojimo jų teritorijoje.

Or. fr

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 47 a punktas
Direktyva 2005/36/EB
58 a straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengdama deleguotuosius aktus, 
Komisija privalo stengtis konsultuotis su 
suinteresuotaisiais subjektais, kuriais gali 
būti kompetentingos institucijos, 
specialistų asociacijos, akademinių 
institucijų atstovai ir socialiniai 
partneriai.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga užtikrinti, kad deleguotųjų aktų priėmimo procesas būtų skaidrus ir grindžiamas 
pasitarimais.

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 48 punktas
Direktyva 2005/36/EB
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki [įrašyti datą, kuri 
turi būti direktyvos perkėlimo laikotarpio 
pabaigos data] perduoda Komisijai esamų 
pagal jų nacionalinę teisę reglamentuojamų 
profesijų sąrašą. Apie visus šio 
reglamentuojamų profesijų sąrašo 
pakeitimus taip pat turi būti nedelsiant 
pranešama Komisijai. Komisija sukuria 
tokios informacijos duomenų bazę, kuri 
turi būti viešai prieinama, ir ją tvarko.

1. Valstybės narės iki [praėjus vieneriems 
metams po šios direktyvos įsigaliojimo] 
perduoda Komisijai esamų pagal jų 
nacionalinę teisę reglamentuojamų 
profesijų sąrašą. Apie visus šio 
reglamentuojamų profesijų sąrašo 
pakeitimus taip pat turi būti nedelsiant 
pranešama Komisijai. Komisija sukuria 
tokios informacijos duomenų bazę, kuri 
turi būti viešai prieinama, ir ją tvarko.

Or. fr

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 48 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
60 straipsnio 3 ir 4 dalys (naujos)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) 60 straipsnis papildomas 3 ir 4 
dalimis:
„3. Nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data] 
Komisija kas trejus metus informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie šios 
direktyvos V priedo nuostatų reguliaraus 
patikrinimo rezultatus, laikantis 
24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 
5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 
31 straipsnio 2 ir 7 dalyse, 34 straipsnio 2 
ir 4 dalyse, 35 straipsnio 4 dalyje, 
38 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 40 straipsnio 1 
ir 4 dalyse, 44 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 
46 straipsnio 4 dalyje numatytų 
pritaikymų tikslų ir reikalavimų.
4. Vėliausiai po [dveji metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo] Komisija pateikia 
ataskaitą apie galimybes išlaikyti 
specifines nuostatas, numatytas 
33 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 
33a straipsnyje.“

Or. fr

Pagrindimas

V priede numatytų nuostatų reguliarus atnaujinimas yra labai svarbus, norint užtikrinti 
aukštą rengimo lygį ir garantuoti abipusį pasitikėjimą tarp valstybių narių.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Specialistų judumas – nepaprastai svarbus konkurencingumo ir užimtumo Europoje 
elementas. Jis yra neatskiriama strategijos „Europa 2020“ ir Bendrosios rinkos akto dalis. 
Tačiau šis judumas vis dar silpnas, nes stinga paprastų ir aiškių taisyklių pripažįstant 
profesines kvalifikacijas, nors teisinė bazė Europos lygmeniu egzistuoja nuo 1970. Todėl 
didžioji dauguma piliečių skundų, pateikiamų „Solvit“ pagalbos centrams, yra susijusi su 
sunkumais pripažįstant kvalifikacijas, kai piliečiai nori užsiimti savo profesine veikla kitoje 
valstybėje narėje.

Pagrindinė teisė į laisvą judėjimą dar turi įsitvirtinti kaip savaime suprantamas dalykas, ir šis 
pasiūlymas dėl teisės akto turi prisidėti prie procedūrų supaprastinimo tiems piliečiams, kurie 
nori keliauti ir būti tikri dėl aukšto lygio kokybės bei saugumo vartotojams, pacientams, 
darbuotojams ir visiems ES piliečiams, ir taip pat gerinti pasitikėjimo ryšius tarp valstybių 
narių.

Supaprastinimas ir pasitikėjimas gali būti užtikrintas nuolat priimant bendrus rengimo 
reikalavimus profesijoms, kurioms taikomas automatinis pripažinimas, ilgainiui siekiant, kad 
tokių profesijų skaičius didėtų, nes dabar jų tik 7 iš 800 profesijų, kurios reglamentuojamos 
ES. 

Ši veikla taip pat apima paraleliai vykdomą Bolonijos procesą, kurį vykdant palaipsniui ir 
lanksčiai suartinami mokymo sričių kriterijai ir apibrėžtys, visišką autonomiją organizacinėje 
srityje paliekant valstybėms narėms ir susijusioms įstaigoms. Kvalifikacijų pripažinimo 
gerinimas turi remtis tuo, kas jau pasiekta, ir būti modernizuotas vykdant kuo atviresnes 
kompetentingų institucijų, specialistų asociacijų, akademinių institucijų ir socialinių partnerių 
konsultacijas ir pasitarimus.

Bendrosios rinkos potencialui ir net pačios Europos pilietybės egzistavimui – tai didžiulis 
iššūkis. Būtent todėl buvo pasirinktas šis naujos redakcijos pasiūlymas, priėmus Bendrosios 
rinkos aktą kaip vieną iš dvylikos svertų, kuriuo siekiama paskatinti augumą ir sustiprinti 
Europos piliečių pasitikėjimą. 

Būtent todėl pranešėja palankiai vertina šį Komisijos pasiūlymą, kuriame išdėstytos svarbios 
mintys, kuriomis siekiama įveikti šį iššūkį, t. y., sukurti Europos profesinį pažymėjimą, už 
kurį Komisija pasisako nuo 2007 m. Beje, reikia pabrėžti, kad tarp institucijų ir 
suinteresuotųjų subjektų šio pasiūlymo rengimo metu vyravo bendradarbiavimo ir 
įsiklausymo atmosfera, ji padėjo parengti nuoseklų tekstą, kuris buvo bendrai paėmus gerai 
priimtas, nors kai kuriuos gan svarbius punktus dar reikia patobulinti.

PALENGVINTI PROCEDŪRAS

Pranešėja džiaugiasi tuo, kad bus sukurta profesinio pažymėjimo sistema, pagrįsta 
savanoriškumo principu. Ši procedūra, turėsianti veikti paraleliai klasikinei sistemai, remiasi 
VRI tinklu ir todėl yra visiškai virtuali. Naudojimosi šia sistema tikslas – supaprastinti 
veiksmus, kuriuos turi atlikti specialistai, taip pat ir kompetentingos institucijos, užtikrinant 
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aukštą perduodamų duomenų patikimumo lygį ir patobulintą bendravimą tarp valstybių narių, 
– tai turėtų sustiprinti abipusį pasitikėjimą. 

Tačiau pirmame sistemos įgyvendinimo etape terminai turėtų būti prailginti siekiant užtikrinti 
optimalų funkcionavimą ir geriausią paslaugų kokybę. Taip pat turėtų būti pasiūlytos 
stažuotės, kurių metu būtų mokama, kaip naudotis naujomis VRI sistemos funkcijomis. Be šių 
praktinių aspektų, verta pabrėžti, kad Europos profesinis pažymėjimas gali būti svarbus 
simbolis ir tikra Europos pilietybės priemonė.

Iš tiesų, dabartinės sistemos trūkumai yra pagrindinis potencialių judumo kandidatų apmaudo 
ir nepasitenkinimo šaltinis. Norint jiems padėti atlikti procedūras, be galo svarbu užtikrinti, 
kad jie galėtų gauti patikimą ir veiksmingą informaciją, kuri padėtų paspartinti procedūras.
Pranešėja mano, kad šiuo tikslu nepaprastai svarbu sustiprinti pagalbos centrų vaidmenį ir 
išplėsti vieno langelio aprėptį, kad ji apimtų visos Europos teritoriją, ir nuo šiol būtų 
prieinami visiems specialistams.

UŽTIKRINTA PATIKIMUMĄ, KOKYBĘ IR SAUGUMĄ

Viena pagrindinių kliūčių judumui – tai vartotojų, pacientų, valdžios institucijų ir specialistų 
pasitikėjimo stoka. Šis trūkumas susijęs su mokymų, metodų ir veiklos vykdymo sąlygų 
įvairove ir šių skirtumų nežinojimu. Šis nepasitikėjimas itin jaučiamas profesijų, kurioms 
taikomas automatinis pripažinimas, tarpe, nors bendrieji būtiniausiai rengimo reikalavimai 
teoriškai užtikrina vienodas kvalifikacijas. 

Pasiūlyme nurodomi keli būdai, kaip pagerinti situaciją, visų pirma, pasitelkiant plačias 
galimybes, kurias suteikia VRI sistema ir profesinis pažymėjimas. Tai reiškia, kad 
priimančios valstybės narės valdžios institucija patvirtina dokumentus ir kad nustatomas 
įspėjimo mechanizmas, jei atimama teisė vertis profesine veikla, šio teisės atėmimą būtų 
tikslinga taikyti ir tiems specialistams, kurie klastojo dokumentus, teikdami profesinių 
kvalifikacijų paraišką.

Bendrai paėmus abipusis pasitikėjimas kvalifikacijų lygmenyje gali būti pagerintas reguliariai 
atnaujinant rengimo reikalavimus, juos nustatant vis didesnius, o tai reikalauja, kad susijusieji 
subjektai reguliariau konsultuotųsi, kad galėtų priimti priedus, išlaikydami visišką mokslo 
programų organizavimo autonomiją. 

Šiuo klausimu pranešėja palankiai vertina pasiūlymus atnaujinti mokymo programas tokioms 
profesijoms kaip medicinos seserys, akušeriai, vaistininkai ir architektai, suvokiant, kokius 
įgyvendinimo sunkumus tam tikrose valstybėse narėse tai gali sukelti.

Kalbant apie profesijas, kurioms netaikomas automatinis pripažinimas, naujos nuostatos, 
susijusios su bendrųjų rengimo sistemos ribomis ir sąlygomis, kelia daug lūkesčių, nes 
dabartinis bendro pagrindo mechanizmas neveikia. Pranešėjos nuomone, jei šios priemonės 
bus gerai valdomos ir dėl būtų bus plačiai tariamasi, jos gali padėti veiksmingai pereiti nuo 
bendrosios tvarkos prie automatinio pripažinimo, ir tuo pačiu palengvinti judumą, užtikrinant 
aukšto lygio kokybę ir abipusį pasitikėjimą.

Šia direktyva būtų galima taip pat nustatyti mokymų, kuriuos teikia įstaigos kokybės 
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kontrolės mechanizmą, atsižvelgiant į direktyvoje nustatytus reikalavimus, kad būtų išvengta 
bet kokių abejonių dėl tikrosios mokymų vertės.

Todėl suteikiant teisę verstis profesine veikla, kalbos žinių patikrinimas yra būtina garantija, 
norint užtikrinti piliečių ir, visų pirma, pacientų saugumą. Be to, būtų galima nustatyti 
mokymų, kuriuos teikia įstaigos kokybės kontrolės mechanizmą, atsižvelgiant į direktyvoje 
nustatytus reikalavimus, kad būtų išvengta bet kokių abejonių dėl tikrosios mokymų vertės. 

Tačiau pranešėja laikosi nuomonės, kad tokios priemonės kaip leidimas iš dalies užsiimti 
profesine veikla ar pratęsti privalomos deklaracijos galiojimą dviem metais, gali sukelti 
abejonių ir neaiškumo situacijų. Jau dabar būtų tikslinga sudaryti sąlygas valstybėms nariams 
atsisakyti taikyti teisę iš dalies užsiimti profesine veikla visoms profesijoms, atsakingoms už 
visuomenės sveikatą, saugumą ar sveikatos priežiūrą, ir pirmame sistemos įgyvendinimo 
etape terminai turėtų būti prailginti, siekiant užtikrinti optimalų funkcionavimą ir geriausią 
paslaugų kokybę.

Vykstant šiai finansų, ekonomikos ir socialinei krizei, kurios ES dar nematė nuo savo 
susikūrimo pradžios, Europa turėtų suteikti impulsą naujai dinamikos ir inovacijų dvasiai, 
grindžiamai vienybės, įvairovės ir solidarumo vertybėmis. Daugumai Europos piliečių, visų 
pirma jaudinimui, kuriam krizė sudavė nerimą keliančiu nedarbo mastu, profesinis judumas 
gali būti būtinybė siekiant užsitikrinti ateitį ir vėl atgauti pasitikėjimą Europos projektu. 

Šia nauja redakcija, laikanti subsidiarumo ir proporcionalumo principų, turi būti siekiama 
įrodyti valstybėms narėms, kad ES teisės aktais, kurie sukuria papildomą naudą kasdieniam 
piliečių gyvenimui svarbiose politikos srityse, prisiedama stiprinant Europos pilietybę ir 
demokratiją.


