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Bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir 

apsigyvenimo sąlygos ***I 

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų 

šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 

2010/0209(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2010)0378), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

79 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 

Parlamentui (C7-0179/2010), 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,  

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

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2011 m. kovo 31 d. nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 27 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį patvirtinti Parlamento 

poziciją, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Užimtumo ir 

socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0170/2014), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios 

rezoliucijos; 

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos; 

4. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

                                                 
1  OL C 218, 2011 7 23, p. 101. 
2  OL C 166, 2011 6 7, p. 59. 



5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



P7_TC1-COD(2010)0209 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl bendrovės 

viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Direktyvą 2014/66/ES.) 



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

TARPINSTITUCINIS TARYBOS, PARLAMENTO IR KOMISIJOS PAREIŠKIMAS 

Šia direktyva nustatoma savarankiška judumo schema, pagal kurią nustatomos konkrečios 

taisyklės (priimamos remiantis SESV 79 straipsnio 2 dalies a ir b punktais) dėl trečiųjų šalių 

piliečių, kaip bendrovės viduje perkeliamų asmenų, atvykimo, buvimo ir laisvo judėjimo darbo 

tikslu valstybėse narėse, kurios nėra bendrovės viduje perkeliamo asmens leidimą išdavusios 

valstybės narės; šios taisyklės turi būti laikomos lex specialis Šengeno acquis atžvilgiu. 

Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą išnagrinėti, ar reikia imtis 

kokių nors veiksmų siekiant padidinti teisinį tikrumą, kiek tai susiję su dviejų teisinių režimų 

sąveika, ir visų pirma išnagrinėti, ar reikia atnaujinti Šengeno vadovą. 

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI 

1) Pareiškimas dėl termino „specialistas“ apibrėžties 

Komisija mano, kad šios direktyvos 3 straipsnio f punkte pateikta termino „specialistas“ 

apibrėžtis atitinka lygiareikšmę apibrėžtį („asmuo, turintis konkrečių dalykinių žinių“), 

vartojamą ES PPO Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) konkrečių 

įsipareigojimų sąraše. Tai, kad vietoj žodžių „konkrečios dalykinės“ vartojamas žodis 

„specialiosios“, niekaip nekeičia ar neišplečia GATS apibrėžties; taip tik prisitaikoma prie 

dabartinės vartosenos. 

2) Pareiškimas dėl 18 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodytų dvišalių susitarimų  

Komisija stebės, kaip įgyvendinami šios direktyvos 18 straipsnio 2 dalies c ir d punktai, kad 

įvertintų galimą tame straipsnyje nurodytų dvišalių susitarimų poveikį bendrovės viduje 

perkeliamiems asmenims ir Reglamento (EB) Nr. 1231/2010 taikymui, ir, prireikus, imsis visų 

atitinkamų priemonių. 


