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Grozījums Nr.  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 2. joma: Darbs un 

pensionēšanās Savienībā  – 4.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Obligātās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas noteikumi citā dalībvalstī 

Or. en 

Grozījums Nr.  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 2. joma: Darbs un 

pensionēšanās Savienībā  – 6.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Norīkoto darba ņēmēju sociālās 

tiesības un nodarbinātības nosacījumi 

Or. en 

Grozījums Nr.  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 2. joma: Darbs un 

pensionēšanās Savienībā  – 8. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Sociālā nodrošinājuma tiesības un 

pienākumi Savienībā, arī tie, kas saistīti ar 

pensijas saņemšanu 

• Sociālā nodrošinājuma tiesības un 

pienākumi Savienībā, arī tie, kas saistīti ar 

pensijas saņemšanu un bezdarbnieka 

pabalstiem 

Or. en 
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Grozījums Nr.  358 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 3. joma: 

Transportlīdzekļi Savienībā – 6. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Valsts ceļu satiksmes noteikumi un 

prasības vadītājiem 

• Valsts ceļu satiksmes noteikumi un 

prasības vadītājiem, piemēram, ceļa 

nodevu un emisiju uzlīmes saistībā ar 

pagaidu vai pastāvīgu uzturēšanos citā 

dalībvalstī 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 4. joma: Uzturēšanās 

citā dalībvalstī – 3.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Naturalizācijas prasības 

rezidentam, kas dzīvo citā dalībvalstī 

Or. en 

Grozījums Nr.  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 4. joma Uzturēšanās 

citā dalībvalstī – 3.b ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Pienākumi nāves gadījumā un 

mirstīgo atlieku repatriācija 
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Or. en 

 

 

Grozījums Nr.  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 5. joma: Mācības vai 

stažēšanās citā dalībvalstī – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Skolas apmeklēšana citā dalībvalstī • Mazbērnu novietnes, pirmsskolas 

iestādes un skolas apmeklēšana citā 

dalībvalstī 

Or. en 

Grozījums Nr.  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 5. joma: Mācības vai 

stažēšanās citā dalībvalstī – 1.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Apmācība pieaugušo izglītības 

centrā citā dalībvalstī 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  363 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 6. joma: Veselības 

aprūpe – 2.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Veselības apdrošināšanas segums 

citā dalībvalstī 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  364 

Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 6. joma: Veselības 

aprūpe – 2.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Informācija saistībā ar sociālo 

nodrošinājumu un apdrošināšanu, tostarp 

iespēja pietiekties uz Eiropas veselības 

apdrošināšanas karti 

Or. en 

 

 

Grozījums Nr.  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 6. joma: Veselības 

aprūpe – 2.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Informācija par valsts 

profilaktiskās veselības aprūpes 

programmām  

Or. en 

Grozījums Nr.  366 

Evelyne Gebhardt 



 

AM\1139598LV.docx 7/28 PE613.511v01-00 

 LV 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 6. joma: Veselības 

aprūpe – 2.b ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Informācija par ārkārtas 

palīdzības izsaukuma numuriem  

Or. en 

Grozījums Nr.  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 6. joma: Veselības 

aprūpe – 2.c ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Pārcelšanās uz dzīvi veco ļaužu 

pansionātā 

Or. en 

Grozījums Nr.  368 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 7. joma: Pārrobežu 

ģimenes tiesības, pienākumi un noteikumi – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

•  Dzimšana, aizgādības tiesības 

attiecībā uz nepilngadīgajiem, vecāku 

pienākumi un uzturnaudas pienākumi 

saistībā ar bērniem pārrobežu ģimenes 

situācijās 

•  Dzimšana, aizgādības tiesības 

attiecībā uz nepilngadīgajiem, vecāku 

pienākumi, surogātmātes grūtniecība un 

adopcija, tostarp tiesības adoptēt otra 

vecāka bērnus, un uzturnaudas pienākumi 

saistībā ar bērniem pārrobežu ģimenes 

situācijās 

Or. en 
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Grozījums Nr.  369 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 7. joma: Pārrobežu 

ģimenes tiesības, pienākumi un noteikumi – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Kopdzīve ar citas valsts piederīgo 

(laulība, laulāto atšķirtība, šķiršanās, 

laulāto īpašumtiesības, nelaulātu 

kopdzīvotāju tiesības) 

• Kopdzīve ar citas valsts piederīgo 

(laulība, civilas/ reģistrētas 

partnerattiecības, laulāto atšķirtība, 

šķiršanās, laulāto īpašumtiesības, nelaulātu 

kopdzīvotāju tiesības) bez diskriminācijas 

seksuālās orientācijas dēļ 

Or. en 

 

 

Grozījums Nr.  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 7. joma: Pārrobežu 

ģimenes tiesības, pienākumi un noteikumi – 3. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Mantojuma tiesības citā dalībvalstī • Mantojuma tiesības un pienākumi 

saistībā ar mantojumu citā dalībvalstī, 

piemēram, attiecībā uz nodokļu 

noteikumiem 

Or. en 

Grozījums Nr.  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 7. joma: Pārrobežu 

ģimenes tiesības, pienākumi un noteikumi – 3.a ievilkums (jauns) 

 



 

AM\1139598LV.docx 9/28 PE613.511v01-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Juridiskās sekas un tiesības 

saistībā ar vecāku veiktu starptautisku 

bērnu nolaupīšanu  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  372 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 1. kolonna – 8. jomas 

virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Patērētāji pārrobežu situācijās  Patērētāju tiesības 

Or. en 

 

 

Grozījums Nr.  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8. joma: Patērētāji 

pārrobežu situācijās – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Preču un pakalpojumu (ieskaitot 

finansiālus) no citas dalībvalsts 

iegādāšanās tiešsaistē vai personīgi   

• Preču, digitāla satura, īpašuma un 

pakalpojumu (ieskaitot finansiālus) no citas 

dalībvalsts iegādāšanās vai izīrēšana 

tiešsaistē vai personīgi  

Or. en 

Grozījums Nr.  374 

Julia Reda 
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Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8. joma: Patērētāji 

pārrobežu situācijās – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Preču un pakalpojumu (ieskaitot 

finansiālus) no citas dalībvalsts 

iegādāšanās tiešsaistē vai personīgi  

• Preču un pakalpojumu (ieskaitot 

finansiālus) iegādāšanās tiešsaistē vai 

personīgi  

Or. en 

Grozījums Nr.  375 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8. joma: Patērētāji 

pārrobežu situācijās – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Bankas konta uzturēšana citā 

dalībvalstī 

• Bankas konta uzturēšana  

Or. en 

Grozījums Nr.  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8. joma: Patērētāji 

pārrobežu situācijās – 3. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Komunālo pakalpojumu, piemēram, 

gāzes, elektroenerģijas, ūdens, telesakaru 

un interneta, pieslēgšana 

• Komunālo pakalpojumu, piemēram, 

gāzes, elektroenerģijas, ūdens, atkritumu 

savākšanas, telesakaru un interneta, 

pieslēgšana 

Or. en 
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Grozījums Nr.  377 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8. joma: Patērētāji 

pārrobežu situācijās – 5.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Produktu drošums un drošība 

Or. en 

Grozījums Nr.  378 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8. joma: Patērētāji 

pārrobežu situācijās – 5.b ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Garantijas, patērētāju tiesiskā 

aizsardzība un kompensācija 

Or. en 

Grozījums Nr.  379 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8. joma: Patērētāji 

pārrobežu situācijās – 5.c ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Tiesas procedūras patērētājiem 

Or. en 

Grozījums Nr.  380 

Julia Reda 
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Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8.a joma (jauna): 

Pilsoņu un iedzīvotāju tiesības 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Joma INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM, PIENĀKUMIEM UN NORMĀM 

  

  

  

 

Grozījums 

Joma INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM, PIENĀKUMIEM UN NORMĀM 

Pilsoņu un 

rezidentu 

tiesības 

• Administratīvu un juridisku lūgumrakstu iesniegšana  

 • Lūgumrakstu iesniegšana valsts iestādēm 

 • Dzimuma atzīšana 

 

Or. en 

Grozījums Nr.  381 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas jomas – tabula – 8.b joma (jauna): 

Personas datu aizsardzība 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Joma INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM, PIENĀKUMIEM UN NORMĀM 

  

 

Grozījums 

Joma INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM, PIENĀKUMIEM UN NORMĀM 

Personas datu 

aizsardzība 

• Datu subjektu tiesību īstenošana saskaņā ar Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu (saskaņā ar VDAR 4.–2. iedaļu: informācija un 

piekļuve personas datiem, to labošana un dzēšana, iebildumi) 

 



 

AM\1139598LV.docx 13/28 PE613.511v01-00 

 LV 

Or. en 

Grozījums Nr.  382 

Othmar Karas and Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar uzņēmumiem saistītas informācijas jomas – tabula – 1. joma: 

Uzņēmējdarbības sākšana, veikšana un izbeigšana – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Uzņēmuma reģistrēšana 

(reģistrācijas procedūras un juridiskie 

statusi uzņēmējdarbības veikšanai) 

• Uzņēmuma reģistrēšana, pārveide 

vai slēgšana (reģistrācijas procedūras un 

juridiskie statusi uzņēmējdarbības 

veikšanai) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  383 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar uzņēmumiem saistītas informācijas jomas – tabula – 1. joma: 

Uzņēmējdarbības sākšana, veikšana un izbeigšana – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Intelektuālā īpašuma tiesības 

(patenta pieteikums, preču zīmes, rasējuma 

vai dizaina reģistrēšana, licences 

saņemšana reproducēšanai) 

• Intelektuālā īpašuma tiesības 

(patenta pieteikums, preču zīmes, rasējuma 

vai dizaina reģistrēšana, licences 

saņemšana reproducēšanai, piemērojamie 

izņēmumi) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar uzņēmumiem saistītas informācijas jomas – tabula – 1. joma: 

Uzņēmējdarbības sākšana, veikšana un izbeigšana – 8.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Uzņēmuma vadības atbildība 

Or. en 

Grozījums Nr.  385 

Philippe Juvin 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar uzņēmumiem saistītas informācijas jomas – tabula – 1. joma: 

Uzņēmējdarbības sākšana, veikšana un izbeigšana – 8.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Uzņēmējdarbības pārcelšana no 

vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti 

Or. en 

Grozījums Nr.  386 

Othmar Karas and Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar uzņēmumiem saistītas informācijas jomas – tabula – 1. joma: 

Uzņēmējdarbības sākšana, veikšana un izbeigšana – 8.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Uzņēmējdarbības pārcelšana 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  387 

Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar uzņēmumiem saistītas informācijas jomas – tabula – 3. joma: Nodokļi - 

2.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Muitas nodoklis un citi nodokļi un 

nodevas, ko iekasē par importu, importa 

un eksporta muitas procedūrām 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  388 

Othmar Karas and Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ar uzņēmumiem saistītas informācijas jomas – tabula – 3. joma: Nodokļi - 

3. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

• Citi nodokļi — maksāšana, likmes • Citi nodokļi — maksāšana, likmes, 

nodokļu atmaksa 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  389 

Othmar Karas and Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Regulas priekšlikums 

II PIELIKUMS – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 Diploma atzīšanas Lēmums par atzīšanas 
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pieprasīšana pieprasījumu 

Pārcelšanās 
Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums 

 
Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana 

Reģistrācijas apliecība 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 

Uzņēmējdarbības vispārīga 

reģistrēšana, izņemot 

procedūras, kas attiecas uz 

uzņēmumu vai sabiedrību 

struktūru LESD 54. panta 

otrās daļas nozīmē 

Visu uzņēmuma darbības 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

 

Grozījums 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 
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Profesionālās kvalifikācijas 

atzīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

 
Ienākuma nodokļu 

deklarācija 

Deklarācijas saņemšanas 

apstiprinājums 

Pārcelšanās 
Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums 

 
Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana 

Reģistrācijas apliecība 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 

Uzņēmējdarbības vispārīgas 

reģistrēšanas un paziņošanas 

prasības, uzņēmējdarbības 

atļaujas, zimaiņas 

uzņēmējdarbībā un 

uzņēmuma darbības 

izbeigšana bez 

maksātnespējas vai 

likvidācijas procedūras, 

izņemot procedūras, kas 

attiecas uz uzņēmumu vai 

sabiedrību struktūru LESD 

54. panta otrās daļas nozīmē  

Visu uzņēmuma darbības 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  

 
PVN reģistrācija PVN maksātāja reģistrācijas 

numurs 

 
Ienākuma nodokļu maksātāja 

reģistrācija 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 
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Darba ņēmēju norīkošanas 

darbā reģistrācija un 

paziņošana 

Apstiprinājums par visu 

darba ņēmēju norīkošanai 

darbā vajadzīgo darbību 

pabeigšanu  

 
Paziņojums par tādas 

darbības pārtraukšanu, kas 

apliekama ar PVN 

Apstiprinājums par 

paziņojuma saņemšanu  

 PVN deklarācijas PVN deklarācijas saņemšana 

 
Uzņēmumu ienākuma 

nodokļa/uzņēmējdarbības 

nodokļa deklarācija 

Apstiprinājums par 

deklarācijas saņemšanu 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  390 

Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

II PIELIKUMS – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

Pārcelšanās 
Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums 

 
Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana 

Reģistrācijas apliecība 
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Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 

Uzņēmējdarbības vispārīga 

reģistrēšana, izņemot 

procedūras, kas attiecas uz 

uzņēmumu vai sabiedrību 

struktūru LESD 54. panta 

otrās daļas nozīmē 

Visu uzņēmuma darbības 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

 

Grozījums 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

 
Uzņemšana valsts 

universitātē 

Lēmums par uzņemšanu 

 
Pieprasījums iesneigt 

diplomu, kvalifikāciju 

apliecinošus dokumentus   

Sertifikāta izdošana 

elektroniskā formātā  

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

 
Ienākuma nodokļu 

deklarācija 

Deklarācijas saņemšanas 

apstiprinājums 
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Pārcelšanās 
Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums 

 

Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana. 

Fizisku klātbūtni var 

pieprasīt tikai biometrisko 

datu sniegšanai 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 

Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana. Fizisku klātbūtni 

var pieprasīt tikai pirmajā 

reģistrēšanas reizē vai ja ir 

vajadzīgs veikt 

transportlīdzekļa pārbaudes 

Reģistrācijas apliecība 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

 
Datu pieprasīšana par 

pensijas konta stāvokli 

Lietotāja pensijas konta 

bilances paziņojuma 

apstiprinājums 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 

Uzņēmējdarbības vispārīga 

reģistrēšana, izņemot 

procedūras, kas attiecas uz 

uzņēmumu vai sabiedrību 

struktūru LESD 54. panta 

otrās daļas nozīmē, tostarp 

izmaiņas reģistrācijas datos  

Visu uzņēmuma darbības 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Interneta domēna 

nosaukuma reģistrēšana vai 

pagarināšana  

Domēna nosaukuma 

reģistrācijas vai domēna 

nosaukuma atjaunošanas 

apstiprinājums  

 
PVN reģistrācija PVN maksātāja reģistrācijas 

numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 PVN deklarācijas PVN deklarāciju saņemšana 
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Uzņēmuma/darījumdarbības 

nodokļu deklarācija 

Apstiprinājums par 

deklarācijas saņemšanu 

 

Paziņojums par tādas 

darbības pārtraukšanu, kas 

apliekama ar PVN 

Apstiprinājums par 

paziņojuma saņemšanu 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  391 

Edward Czesak 

 

Regulas priekšlikums 

II PIELIKUMS – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

Pārcelšanās 
Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums 

 
Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana 
Reģistrācijas apliecība 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības Uzņēmējdarbības vispārīga Visu uzņēmuma darbības 
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sākšana reģistrēšana, izņemot 

procedūras, kas attiecas uz 

uzņēmumu vai sabiedrību 

struktūru LESD 54. panta 

otrās daļas nozīmē 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

 

Grozījums 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  

Dzimšanas reģistrācijas 

apliecinājuma pieprasīšana 

Dzimšanas apliecība vai 

dzimšanas reģistrācijas 

apliecinājums 

Uzturēšanās 

Pastāvīgā iedzīvotāja 

uzturēšanās izziņas 

pieprasīšana 

Reģistrācijas apliecinājums 

un pierādījums par 

uzturēšanos 

Studijas 

Pieteikšanās uz valsts 

struktūras vai iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

Pārcelšanās 

Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums un iepriekšējās 

adreses reģistrācijas 

anulēšana 

 svītrots svītrots 

 Tāda mehāniskā 

transportlīdzekļa reģistrēšana 
Mehāniskā transportlīdzekļa 
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standartprocedūrā, kura 

izcelsme ir ES dalībvalstī vai 

kurš jau ir reģistrēts ES 

dalībvalstī1a 

reģistrācijas apliecinājums 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no 

obligātajām shēmām 

Apstiprinājums par 

pieprasījuma saņemšanu vai 
lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 
svītrots svītrots 

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana 

obligātajās pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Apstiprinājums par 

reģistrāciju vai sociālās 

nodrošināšanas reģistrācijas 

numura apstiprinājums 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās, 

izņemot procedūras attiecībā 

uz darbinieku darba līgumu 

kolektīvu izbeigšanu 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

 _______________  

 

1a Tas attiecas uz šādiem 

transportlīdzekļiem: 

a) jebkuru mehānisko 

transportlīdzekli vai piekabi, 

kas minēta Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2007/46/EK (OV 

L 263, 9.10.2007., 1. lpp.) 

3. pantā, un b) jebkuru 

divriteņu vai trīsriteņu 

mehānisko transportlīdzekli, 

kam ir sapāroti vai citādi 

riteņi un kas paredzēts 

braukšanai pa autoceļiem, kā 

minēts Eiropas Parlamenta 

un Padomes 

Direktīvas 2002/24/EK (OV 
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L 124, 9.5.2002., 1. lpp.) 

1. pantā. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  392 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

II PIELIKUMS – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

Pārcelšanās 
Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums 

 
Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana 

Reģistrācijas apliecība 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 

Uzņēmējdarbības vispārīga 

reģistrēšana, izņemot 

procedūras, kas attiecas uz 

uzņēmumu vai sabiedrību 

struktūru LESD 54. panta 

otrās daļas nozīmē 

Visu uzņēmuma darbības 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  

 Darba devēja (fiziskas Sociālās nodrošināšanas 
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personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

 

Grozījums 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

 Uzņemšana universitātē Uzņemšanas apstiprinājums 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

Pārcelšanās 
Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums 

 
Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana 

Reģistrācijas apliecība 

 
Uzturēšanās atļaujas 

pieprasīšana/atjaunošana 

Uzturēšanās atļaujas 

izdošana vai atjaunošana 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 

Uzņēmējdarbības vispārīga 

reģistrēšana, izņemot 

procedūras, kas attiecas uz 

uzņēmumu vai sabiedrību 

struktūru LESD 54. panta 

Visu uzņēmuma darbības 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  
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otrās daļas nozīmē 

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

Transportlīdzekļi 

Automaģistrāļu nodevu 

uzlīmju vai emisijas uzlīmju 

iegūšana 

Ceļa nodevu uzlīmju vai 

emisijas uzlīmju saņemšana 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  393 

Philippe Juvin 

 

Regulas priekšlikums 

II PIELIKUMS – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

Pārcelšanās Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 
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apstiprinājums 

 
Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana 

Reģistrācijas apliecība 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 

Uzņēmējdarbības vispārīga 

reģistrēšana, izņemot 

procedūras, kas attiecas uz 

uzņēmumu vai sabiedrību 

struktūru LESD 54. panta 

otrās daļas nozīmē 

Visu uzņēmuma darbības 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

 

Grozījums 

Dzīves notikumi Procedūras  Paredzamais rezultāts 

Dzimšana  
Pieteikšanās uz dzimšanas 

apliecību 

Dzimšanas apliecība 

Studijas 
Pieteikšanās uz valsts iestādes 

stipendiju 

Lēmums par pieteikumu uz 

stipendiju 

Strādāšana 

Reģistrēšanās sociālā 

nodrošinājuma pabalstu 

saņemšanai 

Paziņojums par saņemšanu 

 
Diploma atzīšanas 

pieprasīšana 

Lēmums par atzīšanas 

pieprasījumu 

Pārcelšanās 
Adreses maiņas reģistrēšana Jaunās adreses reģistrācijas 

apstiprinājums 
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Personas apliecības vai pases 

pieprasīšana/atjaunošana 

Personas apliecības vai pases 

izdošana vai atjaunošana 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa 

reģistrēšana 

Reģistrācijas apliecība 

Pensionēšanās 

Pensijas un pirmspensijas 

pabalstu pieprasīšana no valsts 

vai daļējām valsts shēmām 

Lēmums par pensijas vai 

pirmspensijas pabalstu 

pieprasījumu 

Uzņēmējdarbības 

sākšana 

Uzņēmējdarbības vispārīga 

reģistrēšana, izņemot 

procedūras, kas attiecas uz 

uzņēmumu vai sabiedrību 

struktūru LESD 54. panta 

otrās daļas nozīmē 

Visu uzņēmuma darbības 

sākšanai vajadzīgo darbību 

pabeigšanas apstiprināšana  

 
Uzņēmuma izveide saskaņā 

ar Pakalpojumu direktīvu 

 

 

Darba devēja (fiziskas 

personas) reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās  

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

 

Darbinieku reģistrēšana valsts 

vai daļējās valsts pensiju un 

apdrošināšanas shēmās 

Sociālās nodrošināšanas 

reģistrācijas numurs 

Uzņēmējdarbība 

Darbinieka līguma izbeigšanas 

paziņošana sociālās 

nodrošināšanas shēmām 

Paziņojuma saņemšanas 

apstiprinājums 

 

Sociālo iemaksu izdarīšana 

par darbiniekiem  

Sociālo iemaksu izdarīšanas 

par darbiniekiem čeks vai 

citāds apstiprinājums 

 

Or. en 

 

 

 

 

 


