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Pakeitimas 65
Philip Claeys

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Vadovų Taryba savo 
specialiame posėdyje Tamperėje 1999 m. 
spalio 15–16 d. pripažino, kad reikia 
suderinti nacionalinės teisės aktus, 
reglamentuojančius trečiųjų šalių piliečių 
priėmimo ir apsigyvenimo sąlygas. Šiame 
kontekste buvo pažymėta, kad Europos 
Sąjunga turėtų užtikrinti deramas sąlygas 
valstybių narių teritorijoje teisėtai 
gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams ir 
kad gyvybingesne integracijos politika 
turėtų būti siekiama suteikti jiems teises ir
pareigas, panašias į tas, kurias turi Europos 
Sąjungos piliečiai. Dėl to Europos Vadovų 
Taryba paprašė Tarybos, remiantis 
Komisijos pasiūlymais, greitai priimti 
atitinkamus teisės aktus. Būtinumą siekti 
Tamperėje nustatytų tikslų Europos 
Vadovų Taryba dar kartą patvirtino 
2004 m. lapkričio 4–5 d. Hagos 
programoje.

(2) Europos Vadovų Taryba savo 
specialiame posėdyje Tamperėje 1999 m. 
spalio 15–16 d. pripažino, kad reikia 
suderinti nacionalinės teisės aktus, 
reglamentuojančius trečiųjų šalių piliečių 
priėmimo ir apsigyvenimo sąlygas. Šiame 
kontekste buvo pažymėta, kad Europos 
Sąjunga turėtų užtikrinti deramas sąlygas 
valstybių narių teritorijoje teisėtai 
gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams ir 
kad gyvybingesne integracijos politika 
turėtų būti siekiama nustatytu jų pareigas, 
panašias į tas, kurias turi Europos Sąjungos 
piliečiai. Dėl to Europos Vadovų Taryba 
paprašė Tarybos, remiantis Komisijos 
pasiūlymais, greitai priimti atitinkamus 
teisės aktus. Būtinumą siekti Tamperėje 
nustatytų tikslų Europos Vadovų Taryba 
dar kartą patvirtino 2004 m. lapkričio 4–
5 d. Hagos programoje.

Or. nl

Pakeitimas 66
Philip Claeys

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Darbo rinka įgauna vis labiau 
visuotinį pobūdį, todėl ES turėtų didinti 
savo patrauklumą trečiųjų šalių 
darbuotojams. Šį tikslą būtų galima 
lengviau pasiekti supaprastinus 

Išbraukta.
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administracines procedūras ir 
palengvinus galimybę susipažinti su 
atitinkama informacija. Nustačius vieną 
paraiškų pateikimo procedūrą ir 
išduodant vieną administracinį 
dokumentą, suteikiantį bendrą teisę 
apsigyventi ir dirbti, turėtų būti lengviau 
supaprastinti ir suderinti skirtingas 
taisykles, šiuo metu taikomas valstybėse 
narėse. Dauguma valstybių narių jau 
supaprastino procedūrą. Ji tapo 
veiksmingesnė ir migrantams, ir jų 
darbdaviams, palengvėjo migrantų 
gyvenimo bei darbo teisėtumo kontrolė.

Or. nl

Pakeitimas 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Darbo rinka įgauna vis labiau 
visuotinį pobūdį, todėl ES turėtų didinti 
savo patrauklumą trečiųjų šalių 
darbuotojams. Šį tikslą būtų galima 
lengviau pasiekti supaprastinus 
administracines procedūras ir 
palengvinus galimybę susipažinti su 
atitinkama informacija. Nustačius vieną 
paraiškų pateikimo procedūrą ir išduodant 
vieną administracinį dokumentą, 
suteikiantį bendrą teisę apsigyventi ir 
dirbti, turėtų būti lengviau supaprastinti ir 
suderinti skirtingas taisykles, šiuo metu 
taikomas valstybėse narėse. Dauguma 
valstybių narių jau supaprastino procedūrą. 
Ji tapo veiksmingesnė ir migrantams, ir jų 
darbdaviams, palengvėjo migrantų 
gyvenimo bei darbo teisėtumo kontrolė.

(3) Kadangi prašymai gyventi ir dirbti 
valstybės narės teritorijoje yra susiję, 
nustačius vieną paraiškų pateikimo 
procedūrą ir išduodant vieną administracinį 
dokumentą, suteikiantį bendrą teisę 
apsigyventi ir dirbti, turėtų būti lengviau 
supaprastinti ir suderinti skirtingas 
taisykles, šiuo metu taikomas valstybėse 
narėse. Dauguma valstybių narių jau 
supaprastino procedūrą. Ji tapo 
veiksmingesnė ir migrantams, ir jų 
darbdaviams, palengvėjo migrantų 
gyvenimo bei darbo teisėtumo kontrolė.

Or. en
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Pakeitimas 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis 
paraiška dėl vieno leidimo gali būti 
atmesta, nustatyti nacionalinės teisės 
aktais, įskaitant įsipareigojimą gerbti 
Bendrijos pirmumo principą, kaip 
nurodyta visų pirma atitinkamose 2003 m. 
balandžio 16 d. ir 2005 m. balandžio 25 d. 
Stojimo aktų nuostatose.

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis 
paraiška dėl vieno leidimo gali būti 
atmesta, turėtų būti skaidrūs, objektyvūs, 
įrodomi ir nustatyti nacionalinės teisės 
aktais.

Or. en

Pakeitimas 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis 
paraiška dėl vieno leidimo gali būti 
atmesta, nustatyti nacionalinės teisės 
aktais, įskaitant įsipareigojimą gerbti 
Bendrijos pirmumo principą, kaip nurodyta 
visų pirma atitinkamose 2003 m. balandžio 
16 d. ir 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo 
aktų nuostatose.

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis 
paraiška dėl vieno leidimo gali būti 
atmesta, turėtų būti objektyvūs, įrodomi ir
nustatyti nacionalinės teisės aktais, 
įskaitant įsipareigojimą gerbti Bendrijos 
pirmumo principą, kaip nurodyta visų 
pirma atitinkamose 2003 m. balandžio 
16 d. ir 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo 
aktų nuostatose.

Or. en
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Pakeitimas 70
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis 
paraiška dėl vieno leidimo gali būti 
atmesta, nustatyti nacionalinės teisės 
aktais, įskaitant įsipareigojimą gerbti 
Bendrijos pirmumo principą, kaip nurodyta 
visų pirma atitinkamose 2003 m. balandžio 
16 d. ir 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo 
aktų nuostatose.

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis 
paraiška dėl vieno leidimo gali būti 
atmesta, turėtų būti objektyvūs, įrodomi ir 
nustatyti nacionalinės teisės aktais, 
įskaitant įsipareigojimą gerbti Bendrijos 
pirmumo principą, kaip nurodyta visų 
pirma atitinkamose 2003 m. balandžio 
16 d. ir 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo 
aktų nuostatose.

Or. en

Pakeitimas 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Vieno leidimo forma turėtų atitikti 
suderintą leidimo apsigyventi trečiųjų šalių 
piliečiams formą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų 
apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą, 
kuris suteikia valstybėms narėms galimybę 
nurodyti informaciją ypač dėl to, ar 
asmeniui suteikiamas leidimas dirbti. 
Siekiant geriau kontroliuoti migraciją, 
valstybės narės ne tik viename leidime, bet 
ir visuose išduodamuose leidimuose 
apsigyventi taip pat turėtų nurodyti 
informaciją, susijusią su leidimu dirbti, 
nepriklausomai nuo leidimo rūšies ar 
teisės apsigyventi, kuriais remiantis 
trečiosios šalies piliečiui buvo leista 
atvykti į valstybės narės teritoriją ir buvo 
suteikta teisė joje dirbti.

(7) Vieno leidimo forma turi atitikti 
suderintą leidimo apsigyventi trečiųjų šalių 
piliečiams formą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų 
apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą, 
kuris suteikia valstybėms narėms galimybę 
nurodyti kitą informaciją.
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Or. en

Pakeitimas 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo 
priimti į valstybės narės teritoriją dirbti 
sezoninį darbą ne ilgiau nei šešis 
mėnesius per bet kurį dvylikos mėnesių 
laikotarpį, ši direktyva neturėtų būti 
taikoma, atsižvelgiant į jų laikiną statusą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 73
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo 
priimti į valstybės narės teritoriją dirbti 
sezoninį darbą ne ilgiau nei šešis 
mėnesius per bet kurį dvylikos mėnesių 
laikotarpį, ši direktyva neturėtų būti 
taikoma, atsižvelgiant į jų laikiną statusą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Negalima sezoninį darbą dirbantiems asmenims, pažeidžiamai darbuotojų kategorijai, 
netaikyti bendrų teisių, ypač tais atvejais, kai tai tiesiogiai susiję su darbo teisėmis, 
pavyzdžiui, teisėmis į darbo užmokestį, darbo sąlygas ir teisėmis jungtis į profesines sąjungas. 
Neaišku, kada įsigalios atskira iniciatyva, susijusi su sezoniniais darbuotojais.
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Pakeitimas 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Laikiną apsaugą turintys asmenys ir 
jiems suteikiamų teisių visuma pateks į 
šios direktyvos taikymo apimtį, nes jiems 
suteiktas leidimas legaliai dirbti valstybės 
narės teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 75
Philip Claeys

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir joje laikomasi 
principų, pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje. Ji turėtų būti 
atitinkamai įgyvendinta.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Šioje direktyvoje gerbiamos (18) Šioje direktyvoje gerbiamos 
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pagrindinės teisės ir joje laikomasi 
principų, pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje. Ji turėtų būti 
atitinkamai įgyvendinta. 

pagrindinės teisės ir joje laikomasi 
principų, pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje. Ji turėtų būti 
atitinkamai įgyvendinta. Taikant šią 
direktyvą būtina atkreipti ypatingą dėmesį 
į susirinkimų ir asociacijos laisvę, teisę į 
švietimą, laisvę pasirinkti profesiją ir 
dalyvauti darbe, nediskriminavimo 
principą, teisę į sąžiningas ir tinkamas 
gyvenimo sąlygas, teisę į socialinę 
apsaugą ir socialinę paramą bei teisę į 
veiksmingą gynybą bei teisinga bylos 
nagrinėjimą, kurios yra numatomos 
chartijos 12, 14, 15, 21, 31, 34 ir 47 
straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir joje laikomasi 
principų, pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje. Ji turėtų būti
atitinkamai įgyvendinta. 

(18) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir joje laikomasi 
principų, pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje. Ji turėtų būti 
atitinkamai įgyvendinta. Taikant šią 
direktyvą būtina atkreipti ypatingą dėmesį 
į susirinkimų ir asociacijos laisvę, teisę į 
švietimą, laisvę pasirinkti profesiją ir 
dalyvauti darbe, nediskriminavimo 
principą, teisę į sąžiningas ir tinkamas 
gyvenimo sąlygas, teisę į socialinę 
apsaugą ir socialinę paramą bei teisę į 
veiksmingą gynybą bei teisinga bylos 
nagrinėjimą, kurios yra užtikrinamos 
chartijoje.
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Or. en

Pakeitimas 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant palankesnių nuostatų, 
numatytų ES teisės aktuose ir kitose 
tarptautinėse priemonėse. Šioje 
direktyvoje ypač laikomasi 1961 m. spalio 
18 d. Europos socialinės chartijos ir 
1977 m. lapkričio 24 d. Europos 
konvencijos dėl migruojančių darbuotojų 
teisinio statuso teisių ir principų.

Or. en

Pakeitimas 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Ši direktyva turėtų būti 
įgyvendinama nepažeidžiant palankesnių 
nuostatų, numatytų ES teisės aktuose ir 
kitose tarptautinėse priemonėse. Šioje 
direktyvoje ypač laikomasi 1961 m. 
Europos socialinės chartijos ir 1990 m. 
JTO Tarptautinės darbuotojų migrantų ir 
jų šeimos narių teisių apsaugos 
konvencijos teisių ir principų.

Or. en
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Pakeitimas 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios 
direktyvos nuostatas nediskriminuodamos 
dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, 
tautinės ar socialinės kilmės, genetinių 
bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, 
politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo 
tautinei mažumai, turtinės padėties, 
gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos visų pirma laikydamosi 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, ir 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus.

(19) Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios 
direktyvos nuostatas nediskriminuodamos 
dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, 
tautinės ar socialinės kilmės, genetinių 
bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, 
politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo 
tautinei mažumai, turtinės padėties, 
gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos visų pirma laikydamosi 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, ir 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus ir 
vadovaujantis būsimais teisės aktais šioje 
srityje, pavyzdžiui, pasiūlymu dėl Tarybos 
direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo 
požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, principas 
(COM(2008)0426).

Or. en

Pakeitimas 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems 
trečiųjų šalių darbuotojams. 

(b) valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems 
trečiųjų šalių darbuotojams, 
nepriklausomai nuo tikslo, kuriuo 
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remiantis jie buvo pradžioje priimti į 
valstybės narės teritoriją.

Or. en

Pakeitimas 82
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo 
priimti į valstybės narės teritoriją dirbti 
sezoninį darbą ne ilgiau nei šešis 
mėnesius per bet kurį dvylikos mėnesių 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 83
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
kreipėsi, kad būtų priimti arba kurie buvo 
priimti į valstybės narės teritoriją tuo 
pagrindu, kad dirba savarankiškai;

Or. en
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Pakeitimas 84
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) trečiųjų šalių pabėgėliams, kuriems 
valstybė narė suteikė leidimus gyventi ir 
dirbti tos valstybės narės teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kurie buvo priimti į valstybės narės 
teritoriją dirbti sezoninį darbą ne ilgiau 
nei šešis mėnesius per bet kurį dvylikos 
mėnesių laikotarpį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 86
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kurie buvo priimti į valstybės narės 
teritoriją dirbti sezoninį darbą ne ilgiau 
nei šešis mėnesius per bet kurį dvylikos 
mėnesių laikotarpį;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

(d) Negalima sezoninį darbą dirbantiems asmenims, pažeidžiamai darbuotojų kategorijai, 
netaikyti bendrų teisių, ypač tais atvejais, kai tai tiesiogiai susiję su darbo teisėmis, 
pavyzdžiui, teisėmis į darbo užmokestį, darbo sąlygas ir teisėmis jungtis į profesines sąjungas. 
Tai, kad sezoniniams darbuotojams netaikomos bendros teisės nepateisinama, kadangi 
akivaizdu, jog Komisija artimiausiu laiku neparengs atskiros iniciatyvos, skirtos sezoniniams 
darbuotojams. 

Pakeitimas 87
Hélène Flautre

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kurie buvo priimti į valstybės narės 
teritoriją dirbti sezoninį darbą ne ilgiau 
nei šešis mėnesius per bet kurį dvylikos 
mėnesių laikotarpį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kurie kreipėsi su prašymu pripažinti 
juos pabėgėliais, ir dėl jų prašymo dar 
nepriimtas galutinis sprendimas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 89
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kurie valstybėje narėje paprašė 
tarptautinės apsaugos arba joje gyvena 
pagal laikinosios apsaugos sistemą; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) kurių išsiuntimas buvo sustabdytas dėl 
faktinių ar teisinių priežasčių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 91
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) kurių išsiuntimas buvo sustabdytas dėl 
faktinių ar teisinių priežasčių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Punktas neaiškus ir nereikalingas. Kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalies b punkta, direktyva 
jeigu trečiosios šalies pilietis teisėtai gyvena valstybėje narėje.
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Pakeitimas 92
Philip Claeys

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) kurių išsiuntimas buvo sustabdytas dėl 
faktinių ar teisinių priežasčių.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 93
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad ši 
direktyva netaikoma šiems trečiųjų šalių 
piliečiams:
(a) kurie kreipėsi su prašymu pripažinti 
juos pabėgėliais, ir dėl jų prašymo dar 
nepriimtas galutinis sprendimas;
(b) kurie valstybėje narėje paprašė 
tarptautinės apsaugos arba joje gyvena 
pagal laikinosios apsaugos sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybę nuspręsti, kad prašymai suteikti apsaugą arba leidimą 
dirbti gali būti nelaikomi išskirtiniais.
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Pakeitimas 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena paraiška dėl teisės 
apsigyventi ir dirbti valstybės narės 
teritorijoje suteikimo pateikiama per vieną 
paraiškų pateikimo procedūrą. 

1. Jei paraiškos dėl teisės apsigyventi ir 
dirbti valstybės narės teritorijoje suteikimo 
yra susijusios, jos pateikiamos per vieną 
paraiškų pateikimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Visi trečiųjų šalių piliečiai turi teisę 
pateikti paraišką dėl teisės apsigyventi ir 
dirbti valstybės narės teritorijoje. 
Darbdaviai ar pripažinti tarpininkai taip 
pat gali pateikti paraišką trečiosios šalies 
piliečio vardu.

Or. en

Pakeitimas 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės išnagrinėja paraišką ir 
priima sprendimą suteikti, pakeisti arba 
atnaujinti vieną leidimą, jei pareiškėjas 
atitinka nacionalinėje teisėje nustatytus 
reikalavimus. Priėmus sprendimą suteikti, 

2. Valstybės narės išnagrinėja paraišką ir 
priima sprendimą suteikti, pakeisti arba 
atnaujinti vieną leidimą, jei pareiškėjas 
atitinka nacionalinėje teisėje nustatytus 
reikalavimus. Jei paraiškos dėl teisės 
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pakeisti arba atnaujinti vieną leidimą, 
išduodamas vienas administracinis 
dokumentas, suteikiantis bendrą teisę 
apsigyventi ir dirbti.

apsigyventi ir dirbti valstybės narės 
teritorijoje suteikimo buvo susijusios, 
priėmus sprendimą suteikti, pakeisti arba 
atnaujinti vieną leidimą, išduodamas vienas 
administracinis dokumentas, suteikiantis 
bendrą teisę apsigyventi ir dirbti.

Or. en

Pakeitimas 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis 
gali būti pratęstas išskirtinėmis 
aplinkybėmis, susijusiomis su paraiškos 
nagrinėjimo sudėtingumu.

Pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis 
gali būti pratęstas iki šešių mėnesių
išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su 
paraiškos nagrinėjimo sudėtingumu.

Or. en

Pakeitimas 98
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis 
gali būti pratęstas išskirtinėmis 
aplinkybėmis, susijusiomis su paraiškos 
nagrinėjimo sudėtingumu.

Pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis 
remiantis viešai apibrėžtais kriterijais gali
būti pratęstas išskirtinėmis aplinkybėmis, 
susijusiomis su paraiškos nagrinėjimo 
sudėtingumu.

Or. en

Pagrindimas

Nors trečiųjų šalių piliečiams išlieka teisė pateikti paraišką, darbdaviai darbuotojų vardu taip 
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pat turėtų galėti pateikti paraišką.

Pakeitimas 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei trečiosios šalies pilietis jau gyvena 
valstybėje narėje, ši valstybė narė leidžia 
trečiosios šalies piliečiui teisėtai likti jos 
teritorijoje tol, kol bus suteiktas vienas 
leidimas ar atsisakyta jį suteikti ir bus 
išnaudotos visos galimos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei paraišką pagrindžiančios 
informacijos nepakanka, paskirtoji
institucija praneša pareiškėjui, kokios 
papildomos informacijos dar reikia. Šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytas laikotarpis 
sustabdomas iki tol, kol valdžios 
institucijos gaus reikiamą papildomą 
informaciją. 

4. Jei paraišką grindžianti informacija yra 
nepakankama remiantis viešai apibrėžtais 
kriterijais, kompetentingoji institucija 
praneša pareiškėjui, kokios papildomos 
informacijos ar dokumentų dar reikia. Jei 
taikytina, ji taip pat praneša pareiškėjui, 
kur šią informaciją arba dokumentus 
gauti. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis sustabdomas iki tol, kol 
valdžios institucijos gaus reikiamą 
papildomą informaciją. 

Or. en
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Pakeitimas 101
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei paraišką pagrindžiančios
informacijos nepakanka, paskirtoji 
institucija praneša pareiškėjui, kokios 
papildomos informacijos dar reikia. Šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytas laikotarpis 
sustabdomas iki tol, kol valdžios 
institucijos gaus reikiamą papildomą 
informaciją.

4. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra nepakankama remiantis viešai 
apibrėžtais kriterijais, paskirtoji institucija 
raštu praneša pareiškėjui, kokios 
papildomos informacijos dar reikia. Šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytas laikotarpis 
sustabdomas iki tol, kol valdžios 
institucijos gaus reikiamą papildomą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei paraišką pagrindžiančios informacijos 
nepakanka, paskirtoji institucija praneša 
pareiškėjui, kokios papildomos 
informacijos dar reikia. Šio straipsnio 
2 dalyje nurodytas laikotarpis sustabdomas 
iki tol, kol valdžios institucijos gaus 
reikiamą papildomą informaciją.

Jei paraišką pagrindžianti informacija yra 
nepakankama remiantis viešai apibrėžtais 
kriterijais, paskirtoji institucija praneša 
pareiškėjui, kokios papildomos 
informacijos dar reikia. Šio straipsnio 
2 dalyje nurodytas laikotarpis sustabdomas 
iki tol, kol valdžios institucijos gaus 
reikiamą papildomą informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 103
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės visiems vieno leidimo 
turėtojams išduoda papildomą 
dokumentą, kuriame išsamiai 
apibrėžiamos jų teisės ir pareigos. 

Or. en

Pakeitimas 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pranešime raštu turi būti pateikiamos 
sprendimo atmesti paraišką, nesuteikti, 
nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, 
jį sustabdyti arba panaikinti priežastys 
remiantis kriterijais, nustatytais 
nacionalinės arba Bendrijos teisės aktuose.

1. Pranešime raštu turi būti pateikiamos 
sprendimo atmesti paraišką, nesuteikti, 
nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, 
jį sustabdyti arba panaikinti priežastys 
remiantis kriterijais, nustatytais 
nacionalinės arba Sąjungos teisės aktuose; 
šios priežastys turi būti objektyvios, 
lengvai patikrinamos ir skaidrios.

Or. en

Pakeitimas 105
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pranešime raštu turi būti pateikiamos 
sprendimo atmesti paraišką, nesuteikti, 

1. Pranešime raštu turi būti pateikiamos 
sprendimo atmesti paraišką, nesuteikti, 
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nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, 
jį sustabdyti arba panaikinti priežastys 
remiantis kriterijais, nustatytais 
nacionalinės arba Bendrijos teisės aktuose.

nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, 
jį sustabdyti arba panaikinti priežastys 
remiantis objektyviais ir patikrinamais 
kriterijais, nustatytais nacionalinės arba 
Sąjungos teisės aktuose.

Or. en

Pagrindimas

Pagerina teisinį tikrumą ir užkerta kelią nepagrįstiems sprendimams.

Pakeitimas 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, 
nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti 
vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti 
galima skųsti atitinkamos valstybės narės 
teismuose. Pranešime raštu nurodomos 
galimos teisių gynimo priemonės bei
terminas, per kurį galima imtis veiksmų.

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, 
nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti 
vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti 
galima skųsti atitinkamos valstybės narės 
teismuose. Šiais atvejais trečiosios šalies 
piliečiams užtikrinamos tos pačios 
procedūrinės garantijos, įskaitant, 
prireikus, nemokamą teisinę pagalbą, 
kaip ir atitinkamos valstybės narės 
piliečiams. Pranešime raštu nurodomas
teismas ar kompetentinga administracinės 
valdžios institucija, kuriai atitinkamas 
asmuo gali pateikti skundą, ir terminas, 
per kurį galima skundą pateikti.

Or. en
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Pakeitimas 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, 
nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti 
vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti 
galima skųsti atitinkamos valstybės narės 
teismuose. Pranešime raštu nurodomos
galimos teisių gynimo priemonės bei
terminas, per kurį galima imtis veiksmų. 

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, 
nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti 
vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti 
galima skųsti atitinkamos valstybės narės 
teismuose. Pranešime raštu nurodomas 
teismas ar administracinės valdžios 
institucija, kuriai atitinkamas asmuo gali 
pateikti skundą, ir terminas, per kurį 
galima skundą pateikti. 

Or. en

Pakeitimas 108
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, 
nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti 
vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti 
galima skųsti atitinkamos valstybės narės 
teismuose. Pranešime raštu nurodomos 
galimos teisių gynimo priemonės bei
terminas, per kurį galima imtis veiksmų.

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, 
nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti 
vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti 
galima skųsti atitinkamos valstybės narės 
teismuose. Pranešime raštu nurodomas 
teismas ar administracinės valdžios 
institucija, kuriai atitinkamas asmuo gali 
pateikti skundą, ir terminas, per kurį 
galima imtis veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškina, kad visada galima apeliavimo procedūra.
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Pakeitimas 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad trečiųjų šalių piliečiai ir būsimi 
darbdaviai būtų informuoti apie visus 
įrodomuosius dokumentus, kurių jiems 
reikia paraiškai užpildyti.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad trečiųjų šalių piliečiai ir būsimi 
darbdaviai savaime, nedelsiant ir 
suprantamai būtų informuoti apie visus 
įrodomuosius dokumentus, kurių jiems 
reikia paraiškai užpildyti.

Or. en

Pakeitimas 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pareikalauti
pareiškėjų sumokėti mokestį už paraiškų
pagal šią direktyvą nagrinėjimą. Mokesčio 
dydis turi būti proporcingas ir jis gali būti 
grindžiamas faktiškai suteiktos paslaugos 
sąnaudų principu.

Valstybės narės negali reikalauti
pareiškėjų sumokėti mokesčių už prašymų
pagal šią direktyvą nagrinėjimą.

Or. en

Pakeitimas 111
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pareikalauti pareiškėjų 
sumokėti mokestį už paraiškų pagal šią 
direktyvą nagrinėjimą. Mokesčio dydis turi 

Valstybės narės gali pareikalauti pareiškėjų 
sumokėti mokestį už paraiškų pagal šią 
direktyvą nagrinėjimą. Mokesčio dydis 
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būti proporcingas ir jis gali būti 
grindžiamas faktiškai suteiktos paslaugos 
sąnaudų principu.

proporcingas ir pagrįstas, ir negali būti 
didesnis nei nacionalinės administracijos 
patirtos sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 112
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Valstybės narės užtikrina, kad vieno 
leidimo turėtojai turėtų teisę keisti 
darbdavius, jeigu jų darbo sutartys 
nutraukiamos ne pačių darbuotojų valia. 
Įvykus darbdavio ir darbuotojo konfliktui,
vieno leidimo turėtojas turi teisę likti ES 
teritorijoje tol, kol reikia pabaigti visus 
susijusius teisinius klausimus.

Or. en

Pakeitimas 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) trumpai, bet ne ilgiau kaip tris 
mėnesius, viešėti kitoje valstybėje narėje;

Or. en
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Pakeitimas 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) laisvai judėti visoje vieną leidimą 
išdavusios valstybės narės teritorijoje,
laikantis nacionalinės teisės aktuose 
saugumo sumetimais nustatytų apribojimų; 

(c) laisvai judėti visoje vieną leidimą 
išdavusios valstybės narės teritorijoje. 
Valstybės narės teisei apsigyventi ir teisei 
dirbti gali taikyti teritorinius apribojimus
laikantis nacionalinės teisės aktuose 
saugumo sumetimais nustatytų apribojimų, 
jei tokie pat apribojimai taikomi ir jos 
piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 115
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) laisvai judėti visoje vieną leidimą 
išdavusios valstybės narės teritorijoje,
laikantis nacionalinės teisės aktuose 
saugumo sumetimais nustatytų apribojimų; 

(c) laisvai judėti visoje vieną leidimą 
išdavusios valstybės narės teritorijoje. 
Valstybės narės teisei apsigyventi ir teisei 
dirbti gali taikyti teritorinius apribojimus
laikantis nacionalinės teisės aktuose 
saugumo sumetimais nustatytų apribojimų, 
jei tokie pat apribojimai taikomi ir jos 
piliečiams; 

Or. en

Pagrindimas

Teritorinių apribojimų negalima taikyti remiantis nepagrįstais sprendimais.
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Pakeitimas 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus vieno leidimo galiojimui, 
valstybės narės, esant prašymui, gali 
išduoti leidimą apsigyventi ne ilgiau kaip 
šešiems mėnesiams su tikslu ieškoti darbo. 
Per šį laikotarpį šiems asmenims ieškant 
darbo teikiama tokia pati pagalba, kaip ir 
tos valstybės narės piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 117
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vieno leidimo turėtojas turi teisę pakeisti 
vieną leidimą kai keičia darbdavius ir 
atnaujinti vieną leidimą kai pasirašo 
darbo sutartį su darbdaviu iš kitos 
valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Laikinas nedarbas
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1. Nedarbas savaime negali būti leidimo 
panaikinimo pagrindu, su sąlyga, kad 
nedarbas netrunka ilgiau nei šešis 
mėnesius iš eilės.
2. Per šį laikotarpį trečiųjų šalių 
piliečiams leidžiama ieškoti darbo ir 
įsidarbinti, jiems ieškant darbo teikiama 
tokia pati pagalba, kaip ir tos valstybės 
narės piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Pranešimas apie sprendimus

5, 8 ir 9 straipsniuose numatyti 
pranešimai ir informacija pateikiami taip, 
kad pareiškėjas gerai suprastų jų turinį ir 
prasmę.

Or. en

Pakeitimas 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliariai, o pirmą kartą ne vėliau kaip 
praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos 16 straipsnyje nurodytos dienos, 
Komisija atsiskaito Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šios direktyvos taikymą 
valstybėse narėse ir siūlo padaryti būtinus 

1. Reguliariai, o pirmą kartą ne vėliau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo šios 
direktyvos 16 straipsnyje nurodytos dienos, 
Komisija atsiskaito Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šios direktyvos taikymą 
valstybėse narėse ir siūlo padaryti būtinus 
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pakeitimus. pakeitimus. 

Or. en

Pakeitimas 121
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [...], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos 
koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [treji metai nuo direktyvos įsigaliojimo 
dienos] įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos 
koreliacijos lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant šio teisės akto tikslų valstybės narės turės priimti naujas pamatines teisines nuostatas 
ir įdiegti naują institucinę, administracinę ir finansinę struktūrą. Manoma, kad ši teisinė 
priemonė – svarbus žingsnis siekiant teisėtos trečiųjų šalių piliečių imigracijos. Taigi teisės 
akte turi būti numatytas rtejų metų laikotarpis, per kurį šios nuostatos bus perkeltos į 
nacionalines valstybių narių teisės sistemas.


