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17.2.2016 A8-0224/178 

Grozījums Nr.  178 

Jane Collins 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un 

turpmāka darba tirgu integrācija 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai apkopotu nodarbinātības 

piedāvājumus un nodarbinātības 

pieteikumus, katra dalībvalsts EURES 

portālā dara pieejamas: 

1. Lai apkopotu nodarbinātības 

piedāvājumus un nodarbinātības 

pieteikumus, katra dalībvalsts var EURES 

portālā darīt pieejamas: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Grozījums Nr.  179 

Jane Collins 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un 

turpmāka darba tirgu integrācija 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) visas valsts nodarbinātības dienestos 

pieejamās brīvās darbvietas, kā arī brīvās 

darbvietas, par kurām informē EURES 

partneri; 

svītrots 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Grozījums Nr.  180 

Jane Collins 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un 

turpmāka darba tirgu integrācija 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Regulas priekšlikums 

16. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16. pants  

Automātiska darba piemeklēšana, 

izmantojot kopīgu IT platformu 

svītrots 

1. Komisija izstrādā Eiropas prasmju, 

kompetenču, kvalifikāciju un profesiju 

klasifikāciju. Šī klasifikācija ir rīks, kurš 

paredzēts, lai atvieglotu darba pieteikumu 

iesniegšanu tiešsaistē pāri robežām 

Eiropas Savienībā, veicot darba 

piemeklēšanu, nosakot trūkstošās 

prasmes, atzīstot kvalifikācijas un sniedzot 

profesionālās orientācijas pakalpojumus 

EURES portālā. 

 

2. Dalībvalstis sadarbojas cita ar citu un 

ar Eiropas Savienību, lai nodrošinātu 

sadarbspēju starp valstu sistēmām un 

1. punktā minēto klasifikāciju. 

 

3. Tāpēc līdz 2017. gada 1. janvārim katra 

dalībvalsts veiks sākotnējo valsts, 

reģionālo un nozaru klasifikāciju uzskaiti, 

lai saskaņotu ar 1. punktā minēto 

klasifikāciju, un pēc uzskaites 

izmantošanas uzsākšanas, pamatojoties uz 

Eiropas Koordinācijas biroja 

lietojumprogrammu, to regulāri 

atjauninās, lai papildinātu ar jaunākajiem 

darbā iekārtošanas pakalpojumiem. 
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4. Komisija sniedz tehnisku atbalstu 

dalībvalstīm, kuras aizstāj valsts 

klasifikāciju ar 1. punktā minēto 

klasifikāciju. 

 

5. Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija 

apstiprina nepieciešamos tehniskos 

standartus un formātus, kuri paredzēti 

1. punktā minētās klasifikācijas darbībai. 

Komisija pieņem šos īstenošanas aktus 

saskaņā ar 34. panta 3. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Grozījums Nr.  181 

Jane Collins 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un 

turpmāka darba tirgu integrācija 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Regulas priekšlikums 

31.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 31.a pants 

 Dalības brīvprātība 

 Dalībvalstis var attiekties no dalības 

EURES tīklā. 

Or. en 


