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Grozījums Nr. 78
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir lietderīgi atvieglināt pētnieku 
uzņemšanu, izmantojot uzņemšanas 
procedūru, kas nav atkarīga no viņu 
juridiskajām attiecībām ar uzņēmēju 
pētniecības iestādi, kā arī turpmāk vairs 
nepieprasīt darba atļauju papildus 
uzturēšanās atļaujai vai ilgtermiņa vīzu. Šī 
procedūra būtu jābalsta uz sadarbību starp 
pētniecības iestādēm un imigrācijas 
iestādēm dalībvalstīs. Pirmajām ar to būtu 
jāpiešķir vadošo lomu uzņemšanas 
procedūrā, lai trešo valstu pētniekiem 
atvieglinātu un paātrinātu ieceļošanu un 
uzturēšanos Savienībā, vienlaikus 
saglabājot dalībvalstu prerogatīvas 
attiecībā uz imigrācijas politiku. 
Dalībvalstu iepriekš apstiprinātām 
pētniecības iestādēm būtu jādod iespēja 
parakstīt uzņemšanas līgumus ar trešo 
valstu pilsoņiem nolūkā īstenot pētniecības 
projektu. Dalībvalstīm būtu jāizdod atļauja, 
pamatojoties uz uzņemšanas līgumu, ja ir 
izpildīti nosacījumi saistībā ar ieceļošanu 
un uzturēšanos.

(9) Ir lietderīgi atvieglināt pētnieku 
uzņemšanu, izmantojot uzņemšanas 
procedūru, kas nav atkarīga no viņu 
juridiskajām attiecībām ar uzņēmēju 
pētniecības iestādi, kā arī turpmāk vairs 
nepieprasīt darba atļauju papildus 
uzturēšanās atļaujai vai ilgtermiņa vīzu. Šī 
procedūra būtu jābalsta uz sadarbību starp 
pētniecības iestādēm un imigrācijas 
iestādēm dalībvalstīs. Pirmajām ar to būtu 
jāpiešķir vadošo lomu uzņemšanas 
procedūrā, lai trešo valstu pētniekiem 
atvieglinātu un paātrinātu ieceļošanu un 
uzturēšanos Savienībā, vienlaikus 
saglabājot dalībvalstu prerogatīvas 
attiecībā uz imigrācijas politiku. 
Dalībvalstu iepriekš apstiprinātām 
pētniecības iestādēm būtu jādod iespēja 
parakstīt uzņemšanas līgumus un attiecīgā 
gadījumā arī darba līgumus ar trešo valstu 
valstspiederīgajiem nolūkā īstenot 
pētniecības projektu. Dalībvalstīm būtu 
jāizdod atļauja, pamatojoties uz 
uzņemšanas līgumu, ja ir izpildīti 
nosacījumi saistībā ar ieceļošanu un 
uzturēšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai padarītu Savienību pievilcīgāku 
trešo valstu pilsoņiem pētniekiem, kopā ar 
viņiem būtu jāuzņem arī pētnieku ģimenes 
locekļi saskaņā ar definīciju Padomes 
2003. gada 22. septembra 
Direktīvā 2003/86/EK par tiesībām uz 
ģimenes atkalapvienošanos. Viņiem būtu 
jāļauj baudīt priekšrocības, ko sniedz 
noteikumi par Savienības iekšējo 
mobilitāti, un viņiem būtu jāļauj piekļūt 
darba tirgum.

(11) Lai padarītu Savienību pievilcīgāku 
pētniekiem un studentiem, kas ir trešo 
valstu valstspiederīgie, kopā ar viņiem 
būtu jāuzņem arī pētnieku un studentu 
ģimenes locekļi saskaņā ar definīciju 
Padomes 2003. gada 22. septembra 
Direktīvā 2003/86/EK par tiesībām uz 
ģimenes atkalapvienošanos. Viņiem būtu 
jāļauj baudīt priekšrocības, ko sniedz 
noteikumi par Savienības iekšējo 
mobilitāti, un viņiem būtu jāļauj piekļūt 
darba tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai padarītu Savienību pievilcīgāku 
trešo valstu pilsoņiem pētniekiem, kopā ar 
viņiem būtu jāuzņem arī pētnieku ģimenes 
locekļi saskaņā ar definīciju Padomes 
2003. gada 22. septembra 
Direktīvā 2003/86/EK par tiesībām uz 
ģimenes atkalapvienošanos. Viņiem būtu 
jāļauj baudīt priekšrocības, ko sniedz 
noteikumi par Savienības iekšējo 
mobilitāti, un viņiem būtu jāļauj piekļūt 
darba tirgum.

(11) Lai padarītu Savienību pievilcīgāku 
pētniekiem, kas ir trešo valstu 
valstspiederīgie, kopā ar viņiem būtu 
jāuzņem arī pētnieku ģimenes locekļi 
saskaņā ar definīciju Padomes 2003. gada 
22. septembra Direktīvā 2003/86/EK par 
tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos. 
Viņiem būtu jāļauj baudīt priekšrocības, ko 
sniedz noteikumi par Savienības iekšējo 
mobilitāti, un viņiem būtu jāļauj piekļūt 
darba tirgum. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāapsver iespēja trešās valstīs, kā arī savā 
teritorijā, izveidot informācijas centrus, 
kur pētnieki, studenti, praktikanti vai 
stažieri un viesaukles varētu bez grūtībām 
saņemt visu informāciju par savām 
tiesībām attiecībā uz piekļuvi darba 
tirgum, sociālo apdrošināšanu un 
uzturēšanās atļaujām.
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Or. en

Grozījums Nr. 81
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Attiecīgos gadījumos dalībvalstis būtu 
jārosina zinātņu doktora grāda kandidātus 
uzskatīt par pētniekiem.

(12) Attiecīgos gadījumos dalībvalstīm
zinātņu doktora grāda kandidāti būtu 
jāuzskata par pētniekiem un arodskolu 
skolēni — par studentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Attiecīgos gadījumos dalībvalstis būtu 
jārosina zinātņu doktora grāda kandidātus 
uzskatīt par pētniekiem.

(12) Attiecīgos gadījumos dalībvalstis būtu 
jārosina zinātņu doktora grāda kandidātus 
uzskatīt par pētniekiem, taču arī citus 
izglītību apliecinošos grādus vai praktisku 
pieredzi dalībvalstis var uzskatīt par 
atbilstošu konkrētā pētniecības projekta 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstis var iekasēt samaksu par 
atļauju pieteikumu apstrādi. Nodevām 
vajadzētu būt samērīgām ar uzturēšanās 
mērķi.

(25) Dalībvalstis var iekasēt samaksu par 
atļauju pieteikumu apstrādi. Nodevām 
vajadzētu būt samērīgām ar uzturēšanās 
mērķi, lai uzsvērtu labvēlīgo attieksmi pret 
ieceļotājiem un lai neatturētu viņus no 
ieceļošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Uzņemšanu var atteikt, ja ir pienācīgi 
pamatoti iemesli. Jo īpaši uzņemšanu var 
atteikt, ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
faktu novērtējumu konkrētajā gadījumā 
attiecīgais trešās valsts pilsonis potenciāli 
apdraud sabiedrisko kārtību, valsts drošību
vai sabiedrības veselību.

(28) Uzņemšanu var atteikt, ja ir pienācīgi 
pamatoti iemesli. Jo īpaši uzņemšanu var 
atteikt, ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
faktu novērtējumu konkrētajā gadījumā 
attiecīgais trešās valsts pilsonis potenciāli 
apdraud sabiedrisko kārtību vai valsts 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Valsts iestādēm būtu jāinformē trešo 
valstu pilsoņi, kas piesakās uzņemšanai 
dalībvalstīs saskaņā ar šo direktīvu, par 
lēmumu, kas pieņemts par attiecīgo 
pieteikumu. Tas būtu jādara rakstiski pēc 

(30) Valsts iestādēm būtu jāinformē trešo 
valstu valstspiederīgie, kas piesakās 
uzņemšanai dalībvalstīs saskaņā ar šo 
direktīvu, par lēmumu, kas pieņemts par 
attiecīgo pieteikumu. Tas būtu jādara 



AM\1002688LV.doc 7/40 PE519.478v01-00

LV

iespējas ātrāk un vēlākais 60 dienu laikā no 
pieteikuma iesniegšanas dienas, bet 
attiecībā uz pētniekiem un studentiem, uz 
kuriem attiecas Savienības programmas, 
kurās ietverti mobilitātes pasākumi — pēc 
iespējas ātrāk un vēlākais 30 dienu laikā no 
pieteikuma iesniegšanas dienas.

rakstiski pēc iespējas ātrāk un vēlākais 
90 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas 
dienas, bet attiecībā uz pētniekiem un 
studentiem, uz kuriem attiecas Savienības 
programmas, kurās ietverti mobilitātes 
pasākumi — pēc iespējas ātrāk un vēlākais 
45 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ir jāatvieglo mobilitāte Savienības 
iekšienē pētniekiem, studentiem un 
algotiem praktikantiem vai stažieriem, kas 
ir trešo valstu pilsoņi. Attiecībā uz 
pētniekiem šai direktīvai būtu jāuzlabo 
noteikumi saistībā ar laikposmu, cik ilgi 
pirmās dalībvalsts izsniegtajai atļaujai būtu 
jāsedz uzturēšanās otrā dalībvalstī, 
nepieprasot jaunu uzņemšanas līgumu. 
Būtu jāuzlabo studentu un jaunās atalgoto 
praktikantu vai stažieru grupas situācija, 
atļaujot tiem uzturēties otrā dalībvalstī no 
trīs līdz sešiem mēnešiem, ja tie atbilst 
vispārīgajiem direktīvas nosacījumiem. 
Praktikantiem vai stažieriem, kas ir trešo 
valstu pilsoņi un dodas uz Savienību 
saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros, 
būtu jāpiemēro īpaši Savienības iekšējās 
mobilitātes noteikumi, kas atbilst to 
pārcelšanas būtībai un [Direktīvai 
2013/xx/ES par pārcelšanu uzņēmuma 
iekšienē].

(31) Ir jāatvieglo mobilitāte Savienības 
iekšienē pētniekiem, studentiem, algotiem 
praktikantiem vai stažieriem un 
praktikantiem vai stažieriem bez 
atalgojuma, kas ir trešo valstu 
valstspiederīgie. Attiecībā uz pētniekiem 
šai direktīvai būtu jāuzlabo noteikumi 
saistībā ar laikposmu, cik ilgi pirmās 
dalībvalsts izsniegtajai atļaujai būtu jāsedz 
uzturēšanās otrā dalībvalstī, nepieprasot 
jaunu uzņemšanas līgumu. Būtu jāuzlabo 
studentu un jaunās atalgoto praktikantu vai 
stažieru grupas situācija, atļaujot tiem 
uzturēties otrā dalībvalstī no trim līdz 
sešiem mēnešiem, ja tie atbilst 
vispārīgajiem direktīvas nosacījumiem. 
Praktikantiem vai stažieriem, kas ir trešo 
valstu valstspiederīgie un dodas uz 
Savienību saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma 
ietvaros, būtu jāpiemēro īpaši Savienības 
iekšējās mobilitātes noteikumi, kas atbilst 
to pārcelšanas būtībai un [Direktīvai 
2013/xx/ES par pārcelšanu uzņēmuma 
ietvaros].

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai ļautu studentiem, kas ir trešās 
valsts pilsoņi, labāk daļēji segt mācību 
izmaksas, tiem būtu jānodrošina uzlabota 
pieeja darba tirgum, ievērojot šajā 
direktīvā paredzētos nosacījumus, ar to 
domājot minimumu — 20 stundas nedēļā. 
Būtu jāievēro vispārīgs princips, ka 
studentiem ir pieeja darba tirgum. Tomēr 
izņēmuma gadījumos dalībvalstīm būtu 
jāspēj ņemt vērā savu darba tirgus 
situāciju, kaut arī tam nebūtu pilnībā 
jāatceļ tiesības strādāt.

(33) Lai ļautu studentiem, kas ir trešās 
valsts valstspiederīgie, labāk daļēji segt 
mācību izmaksas, tiem būtu jānodrošina 
uzlabota piekļuve darba tirgum, ievērojot 
šajā direktīvā paredzētos nosacījumus, ar to 
domājot minimumu — 20 stundas nedēļā. 
Būtu jāievēro vispārīgs princips, ka 
studentiem ir piekļuve darba tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai ļautu studentiem, kas ir trešās 
valsts pilsoņi, labāk daļēji segt mācību 
izmaksas, tiem būtu jānodrošina uzlabota 
pieeja darba tirgum, ievērojot šajā 
direktīvā paredzētos nosacījumus, ar to 
domājot minimumu — 20 stundas nedēļā. 
Būtu jāievēro vispārīgs princips, ka 
studentiem ir pieeja darba tirgum. Tomēr 
izņēmuma gadījumos dalībvalstīm būtu 
jāspēj ņemt vērā savu darba tirgus 
situāciju, kaut arī tam nebūtu pilnībā 
jāatceļ tiesības strādāt.

(33) Lai ļautu studentiem, kas ir trešās 
valsts valstspiederīgie, labāk daļēji segt 
mācību izmaksas, tiem būtu jānodrošina 
uzlabota piekļuve darba tirgum, ievērojot 
šajā direktīvā paredzētos nosacījumus, ar to 
domājot minimumu — 10 stundas nedēļā. 
Būtu jāievēro vispārīgs princips, ka 
studentiem ir piekļuve darba tirgum. Tomēr 
izņēmuma gadījumos dalībvalstīm būtu 
jāspēj ņemt vērā savu darba tirgus 
situāciju, kaut arī tam nebūtu pilnībā 
jāatceļ tiesības strādāt.
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Or. en

Grozījums Nr. 89
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Cenšoties nodrošināt labi kvalificētu 
darba spēku, dalībvalstīm būtu jāļauj 
studentiem, kas pabeiguši studijas 
Savienībā, palikt to teritorijā nolūkā izpētīt 
darba iespējas vai izveidot uzņēmumu 
12 mēnešus pēc sākotnējās atļaujas 
izbeigšanās. Tas pats būtu jāattiecina uz 
pētniekiem, kas pabeiguši pētniecības 
projektu, kā paredzēts uzņemšanas līgumā. 
Taču tam nevajadzētu izvērsties par 
automātiskām tiesībām uz piekļuvi darba 
tirgum vai uzņēmumu dibināšanai. Viņiem 
var pieprasīt uzrādīt pierādījumus saskaņā 
ar 24. pantu.

(34) Cenšoties nodrošināt labi kvalificētu 
darbaspēku, dalībvalstīm būtu jāļauj 
studentiem, kas pabeiguši studijas 
Savienībā, palikt to teritorijā nolūkā izpētīt 
darba iespējas vai izveidot uzņēmumu 
vismaz 18 mēnešus pēc sākotnējās atļaujas 
izbeigšanās. Tas pats būtu jāattiecina uz 
pētniekiem, kas pabeiguši pētniecības 
projektu, kā paredzēts uzņemšanas līgumā. 
Taču tam nevajadzētu izvērsties par 
automātiskām tiesībām uz piekļuvi darba 
tirgum vai uzņēmumu dibināšanai. Viņiem 
var pieprasīt uzrādīt pierādījumus saskaņā 
ar 24. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Emer Costello

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Cenšoties nodrošināt labi kvalificētu 
darba spēku, dalībvalstīm būtu jāļauj 
studentiem, kas pabeiguši studijas 
Savienībā, palikt to teritorijā nolūkā izpētīt 
darba iespējas vai izveidot uzņēmumu 
12 mēnešus pēc sākotnējās atļaujas 
izbeigšanās. Tas pats būtu jāattiecina uz 
pētniekiem, kas pabeiguši pētniecības 
projektu, kā paredzēts uzņemšanas līgumā. 

(34) Lai uzlabotu dalībvalstu kā studiju 
galamērķa pievilcību un cenšoties 
nodrošināt labi kvalificētu darbaspēku, 
dalībvalstīm būtu jāļauj studentiem, kas 
pabeiguši studijas Savienībā, palikt to 
teritorijā nolūkā izpētīt darba iespējas vai 
izveidot uzņēmumu 12 mēnešus pēc 
sākotnējās atļaujas izbeigšanās. Tas pats 
būtu jāattiecina uz pētniekiem, kas 



PE519.478v01-00 10/40 AM\1002688LV.doc

LV

Taču tam nevajadzētu izvērsties par 
automātiskām tiesībām uz piekļuvi darba 
tirgum vai uzņēmumu dibināšanai. Viņiem 
var pieprasīt uzrādīt pierādījumus saskaņā 
ar 24. pantu.

pabeiguši pētniecības projektu, kā 
paredzēts uzņemšanas līgumā. Taču tam 
nevajadzētu izvērsties par automātiskām 
tiesībām uz piekļuvi darba tirgum vai 
uzņēmumu dibināšanai. Viņiem var 
pieprasīt uzrādīt pierādījumus saskaņā ar 
24. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Šīs direktīvas noteikumi neskar 
dalībvalstu kompetenci reglamentēt 
uzņemšanas apjomu attiecībā uz trešo 
valstu pilsoņiem, kuri ierodas darba 
nolūkā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai padarītu Savienību pievilcīgāku 
pētniekiem, studentiem, skolniekiem, 
praktikantiem vai stažieriem un 
viesauklēm, ir svarīgi nodrošināt taisnīgu 
attieksmi saskaņā Līguma 79. pantu. Šīm 
grupām ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi 
ar uzņemošās dalībvalsts pilsoņiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 13. decembra 
Direktīvu 2011/98/ES par vienotu 

(36) Lai padarītu Savienību pievilcīgāku 
pētniekiem, studentiem, skolēniem, 
praktikantiem vai stažieriem, 
brīvprātīgajiem un viesauklēm, ir svarīgi 
nodrošināt taisnīgu attieksmi saskaņā ar
Līguma 79. pantu. Dažām no šīm grupām 
ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts pilsoņiem saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 13. decembra 
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pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu 
valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu 
uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts 
teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā 
dalībvalstī uzturas likumīgi. Papildus 
tiesībām, kas piešķirtas ar 
Direktīvu 2011/98/ES, pētniekiem no 
trešām valstīm ir jāturpina nodrošināt 
labvēlīgākas tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi ar uzņemošās dalībvalsts 
pilsoņiem sociālā nodrošinājuma jomās, 
kā definēts Regulā Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu
koordinēšanu. Pašlaik ir paredzēta iespēja 
dalībvalstīm ierobežot vienlīdzīgu 
attieksmi sociālā nodrošinājuma jomās, 
ietverot ģimenes pabalstus, un šī iespēja 
noteikt ierobežojumus varētu ietekmēt
pētniekus. Turklāt neatkarīgi no tā, vai 
Savienības vai uzņemošās dalībvalsts 
tiesību akti ļauj trešo valstu skolēniem, 
brīvprātīgajiem, neatalgotiem 
praktikantiem vai stažieriem un viesauklēm 
piekļūt darba tirgum, tiem būtu jāpiešķir 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts pilsoņiem attiecībā 
uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, 
kas pieejami sabiedrībai.

Direktīvu 2011/98/ES par vienotu 
pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu 
valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu 
uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts 
teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā 
dalībvalstī uzturas likumīgi. Pašlaik 
Direktīvā 2011/98/ES ir paredzēta iespēja 
dalībvalstīm ierobežot vienlīdzīgu 
attieksmi sociālā nodrošinājuma jomās, 
ietverot ģimenes pabalstus, un šī iespēja 
noteikt ierobežojumus būtu jāattiecina arī 
uz pētniekiem. Turklāt neatkarīgi no tā, vai 
Savienības vai uzņemošās dalībvalsts 
tiesību akti ļauj trešo valstu skolēniem, 
brīvprātīgajiem, praktikantiem vai 
stažieriem bez atalgojuma un viesauklēm 
piekļūt darba tirgum, tiem būtu jāpiešķir 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts pilsoņiem attiecībā 
uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, 
kas pieejami sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai padarītu Savienību pievilcīgāku 
pētniekiem, studentiem, skolniekiem, 
praktikantiem vai stažieriem un 
viesauklēm, ir svarīgi nodrošināt taisnīgu 

(36) Lai padarītu Savienību pievilcīgāku 
pētniekiem, studentiem, skolēniem, 
praktikantiem vai stažieriem, 
brīvprātīgajiem un viesauklēm, ir svarīgi 
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attieksmi saskaņā Līguma 79. pantu. Šīm 
grupām ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi 
ar uzņemošās dalībvalsts pilsoņiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 13. decembra 
Direktīvu 2011/98/ES par vienotu 
pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu 
valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu 
uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts 
teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā 
dalībvalstī uzturas likumīgi. Papildus 
tiesībām, kas piešķirtas ar 
Direktīvu 2011/98/ES, pētniekiem no 
trešām valstīm ir jāturpina nodrošināt 
labvēlīgākas tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi ar uzņemošās dalībvalsts 
pilsoņiem sociālā nodrošinājuma jomās, kā 
definēts Regulā Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. 
Pašlaik ir paredzēta iespēja dalībvalstīm 
ierobežot vienlīdzīgu attieksmi sociālā 
nodrošinājuma jomās, ietverot ģimenes 
pabalstus, un šī iespēja noteikt 
ierobežojumus varētu ietekmēt pētniekus. 
Turklāt neatkarīgi no tā, vai Savienības vai 
uzņemošās dalībvalsts tiesību akti ļauj 
trešo valstu skolēniem, brīvprātīgajiem, 
neatalgotiem praktikantiem vai stažieriem 
un viesauklēm piekļūt darba tirgum, tiem 
būtu jāpiešķir tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi ar uzņemošās dalībvalsts
pilsoņiem attiecībā uz piekļuvi precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādi un 
pakalpojumu sniegšanu, kas pieejami 
sabiedrībai.

nodrošināt taisnīgu attieksmi saskaņā ar 
Līguma 79. pantu. Šīm grupām ir tiesības 
uz vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts pilsoņiem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
13. decembra Direktīvu 2011/98/ES par 
vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo 
valstu valstspiederīgajiem izsniegtu 
vienotu uzturēšanās un darba atļauju 
dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību 
kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri 
kādā dalībvalstī uzturas likumīgi. Papildus 
tiesībām, kas piešķirtas ar 
Direktīvu 2011/98/ES, pētniekiem no 
trešām valstīm ir jāturpina nodrošināt 
labvēlīgākas tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi ar uzņemošās dalībvalsts 
pilsoņiem sociālā nodrošinājuma jomās, kā 
definēts Regulā (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Pašlaik ir paredzēta iespēja 
dalībvalstīm ierobežot vienlīdzīgu 
attieksmi sociālā nodrošinājuma jomās, 
ietverot ģimenes pabalstus, un šī iespēja 
noteikt ierobežojumus varētu ietekmēt 
pētniekus. Arī citām grupām, uz kurām 
attiecas šī direktīva, būtu jābūt tiesībām 
uz vienlīdzīgu attieksmi ar attiecīgās 
dalībvalsts pilsoņiem attiecībā uz sociālā 
nodrošinājuma tiesībām. Turklāt 
neatkarīgi no tā, vai Savienības vai 
uzņemošās dalībvalsts tiesību akti ļauj 
trešo valstu skolēniem, brīvprātīgajiem, 
praktikantiem vai stažieriem bez 
atalgojuma un viesauklēm piekļūt darba 
tirgum, tiem būtu jāpiešķir tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts pilsoņiem attiecībā uz piekļuvi 
precēm un pakalpojumiem un preču 
piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kas 
pieejami sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “praktikants vai stažieris bez 
atalgojuma” ir trešās valsts pilsonis, kurš,
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir uzņemts attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā uz prakses vai stažēšanās laiku, 
nesaņemot atalgojumu;

e) “praktikants vai stažieris bez 
atalgojuma” ir trešās valsts 
valstspiederīgais, kurš saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem savas 
izglītošanās ietvaros ir uzņemts attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā uz prakses vai 
stažēšanās laiku, nesaņemot atalgojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “algots praktikants vai stažieris” ir trešās 
valsts pilsonis, kurš saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem ir uzņemts 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā uz prakses 
vai stažēšanās laiku, par ko viņš saņem 
atalgojumu;

f) “algots praktikants vai stažieris” ir trešās 
valsts valstspiederīgais, kurš saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem un/vai 
dalībvalstī piemērojamo koplīgumu ir 
uzņemts attiecīgās dalībvalsts teritorijā uz 
prakses vai stažēšanās laiku, par ko viņš 
saņem atalgojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “brīvprātīgais” ir trešās valsts pilsonis, g) “brīvprātīgais” ir trešās valsts 
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kas ir uzņemts dalībvalsts teritorijā, lai 
piedalītos atzītā brīvprātīgā darba 
programmā;

valstspiederīgais, kas ir uzņemts 
dalībvalsts teritorijā, lai piedalītos atzītā 
brīvprātīgā darba programmā, kuras 
ietvaros pasākumi tiek veikti brīvprātīgā 
kārtā saskaņā ar personas brīvu izvēli un 
motivāciju un bez vēlmes gūt finansiālu 
labumu tādā nolūkā, kura galvenais 
mērķis nav peļņas gūšana un kurš sniedz 
labumu brīvprātīgajiem, personām, kas 
saņem brīvprātīgo sniegtos pakalpojumus, 
kopienām un sabiedrībai kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “viesaukle” ir trešās valsts pilsonis, ko 
uz laiku uzņem ģimene dalībvalsts 
teritorijā apmaiņā pret vieglu mājas darbu 
un bērnu aprūpi, lai uzlabotu savas valodu 
prasmes un zināšanas par uzņemošo valsti;

i) “viesaukle” ir gados jauns trešās valsts 
valstspiederīgais, ko uz noteiktu laiku 
uzņem viesģimene dalībvalsts teritorijā 
apmaiņā pret vieglu mājas darbu veikšanu 
un/vai bērnu aprūpi, lai uzlabotu savas 
valodu prasmes un zināšanas par uzņemošo 
valsti;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “viesaukle” ir trešās valsts pilsonis, ko 
uz laiku uzņem ģimene dalībvalsts 
teritorijā apmaiņā pret vieglu mājas darbu 

i) “viesaukle” ir trešās valsts 
valstspiederīgais, ko uz laiku uzņem 
ģimene dalībvalsts teritorijā apmaiņā pret 
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un bērnu aprūpi, lai uzlabotu savas valodu 
prasmes un zināšanas par uzņemošo valsti;

vieglu mājas darbu veikšanu un/vai bērnu 
aprūpi, lai uzlabotu savas valodu prasmes 
un zināšanas par uzņemošo valsti;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “pētniecības iestāde” ir jebkura 
sabiedriska vai privāta struktūra, kura
nodarbojas ar pētniecību un kuru kāda no 
dalībvalstīm apstiprinājusi šīs direktīvas 
nolūkā saskaņā ar tās tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi;

k) “pētniecības iestāde” ir jebkura 
sabiedriska vai privāta struktūra un 
uzņēmums, kurš nodarbojas ar pētniecību 
un kuru kāda no dalībvalstīm apstiprinājusi 
šīs direktīvas nolūkā saskaņā ar tās tiesību 
aktiem vai administratīvo praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) “atlīdzība” ir maksājums neatkarīgi no 
tā veida, ko saņem par sniegtiem 
pakalpojumiem un ko saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem vai iedibinātu praksi
uzskata par darba attiecību būtisku 
sastāvdaļu;

m) “atlīdzība” ir maksājums neatkarīgi no 
tā veida, ko saņem par sniegtiem 
pakalpojumiem un ko saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai piemērojamo 
koplīgumu uzskata par darba attiecību 
būtisku sastāvdaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, 
ko viena vai vairākas dalībvalstis ir 
noslēgušas ar vienu vai vairākām trešām 
valstīm.

b) divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos
starp vienu vai vairākām dalībvalstīm un
vienu vai vairākām trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības 
pieņemt vai uzturēt spēkā noteikumus, kas 
ir labvēlīgāki personām, uz kurām tā 
attiecas, ņemot vērā 21., 22., 23., 24., 25. 
un 29. pantu, jo īpaši saistībā ar 
mobilitātes partnerībām.

2. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības 
pieņemt vai uzturēt spēkā noteikumus, kas 
ir labvēlīgāki personām, uz kurām tā 
attiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības 
pieņemt vai uzturēt spēkā noteikumus, kas 
ir labvēlīgāki personām, uz kurām tā 
attiecas, ņemot vērā 21., 22., 23., 24., 25. 
un 29. pantu, jo īpaši saistībā ar 

2. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības 
pieņemt vai uzturēt spēkā noteikumus, kas 
ir labvēlīgāki personām, uz kurām tā 
attiecas.
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mobilitātes partnerībām.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir apdrošināts slimības gadījumā pret 
visiem riskiem, pret kuriem attiecīgā 
dalībvalstī parasti ir apdrošināti tās pilsoņi;

c) ir apdrošināts slimības gadījumā pret 
riskiem, pret kuriem attiecīgā dalībvalstī 
parasti ir apdrošināti tās pilsoņi;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) sniedz attiecīgās dalībvalsts pieprasītos 
pierādījumus par to, ka viņam/viņai ir 
pietiekami līdzekļi, lai segtu uzturēšanās 
izmaksas, prakses vai stažēšanās izmaksas 
un atpakaļceļa izmaksas, neskarot 
individuālu katras lietas izskatīšanu.

f) sniedz attiecīgās dalībvalsts pieprasītos 
pierādījumus par to, ka viņam/viņai ir 
pietiekami līdzekļi, lai segtu uzturēšanās 
izmaksas, prakses vai stažēšanās izmaksas 
un atpakaļceļa izmaksas, neskarot 
individuālu katras lietas izskatīšanu. Šādu 
pierādījumu sniegšana nav nepieciešama, 
ja šis trešās valsts valstspiederīgais saņem 
dotāciju vai stipendiju, ja viesģimene ir 
paudusi apņemšanos sniegt finansiālu 
atbalstu, vai ja minētais trešās valsts 
valstspiederīgais ir saņēmis saistošu darba 
piedāvājumu vai piedāvājumu no 
organizācijas, kas īsteno skolēnu 
apmaiņas programmas vai nodrošina 
brīvprātīgā darba iespējas.
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Or. en

Grozījums Nr. 106
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzrāda ar pētniecības iestādi parakstītu 
uzņemšanas līgumu saskaņā ar 9. panta 
1. un 2. punktu;

a) uzrāda ar pētniecības iestādi parakstītu 
uzņemšanas līgumu saskaņā ar 9. panta 
1. un 2. punktu un darba līgumu 
situācijās, kad saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem pastāv darba attiecības, vai 
arī stipendijas saņemšanu apliecinošu 
sertifikātu;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem var pieņemt pieteikumu, kuru trešās 
valsts pilsonis iesniedzis, jau atrazdamies 
to teritorijā.

5. Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem izskata pieteikumu, kuru trešās 
valsts valstspiederīgais iesniedzis, jau 
atrazdamies to teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nosaka, vai atļauju 
pieteikumus jāiesniedz pētniekam vai 
attiecīgajai pētniecības iestādei.

6. Dalībvalstis nosaka, vai pētniekam un 
attiecīgajai pētniecības iestādei jāiesniedz 
atļauju pieteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalsts līdztekus citiem pasākumiem 
drīkst atteikties atjaunot pētniecības 
iestādes apstiprinājumu, kā arī izlemt to 
anulēt, ja pētniecības iestāde vairs neatbilst 
2., 3. un 4. punktā minētajiem 
nosacījumiem vai ja apstiprinājums iegūts 
krāpnieciskā ceļā, vai ja pētniecības 
iestāde, parakstot uzņemšanas līgumu ar 
trešās valsts pilsoņi, darījusi to 
krāpnieciskos nolūkos vai rīkojusies 
nolaidīgi. Gadījumā, ja apstiprinājumu 
atsaka vai anulē, attiecīgajai iestādei var 
aizliegt iesniegt pieteikumu atjaunot 
apstiprinājumu uz laikposmu līdz pieciem 
gadiem no lēmuma par anulēšanu vai 
atteikumu publicēšanas dienas.

6. Dalībvalsts līdztekus citiem pasākumiem 
drīkst atteikties atjaunot pētniecības 
iestādes apstiprinājumu, kā arī izlemt to 
anulēt, ja pētniecības iestāde vairs neatbilst 
2., 3. un 4. punktā minētajiem 
nosacījumiem vai ja apstiprinājums iegūts 
krāpnieciskā ceļā, vai ja pētniecības 
iestāde, parakstot uzņemšanas līgumu ar 
trešās valsts valstspiederīgo, darījusi to 
krāpnieciskos nolūkos vai rīkojusies ar 
nolūku. Gadījumā, ja apstiprinājumu 
atsaka vai anulē, attiecīgajai iestādei var 
aizliegt iesniegt pieteikumu atjaunot 
apstiprinājumu uz laikposmu līdz pieciem 
gadiem no lēmuma par anulēšanu vai 
atteikumu publicēšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) informāciju par juridiskajām attiecībām 
starp pētniecības iestādi un pētnieku;

e) informāciju par juridiskajām vai darba 
attiecībām starp pētniecības iestādi un 
pētnieku;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir parakstījis/-jusi prakses vai stažēšanās 
līgumu, ko vajadzības gadījumā apstiprina 
attiecīgā iestāde attiecīgajā dalībvalstī 
saskaņā ar tās tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi, par norīkojumu 
valsts vai privātā sektora uzņēmumā vai 
arodmācību iestādē, ko dalībvalsts atzinusi 
saskaņā ar tās tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi.

a) savas izglītošanās ietvaros ir 
parakstījis/-jusi prakses vai stažēšanās 
līgumu, ko vajadzības gadījumā apstiprina 
attiecīgā iestāde attiecīgajā dalībvalstī 
saskaņā ar tās tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi, par norīkojumu 
valsts vai privātā sektora uzņēmumā vai 
arodmācību iestādē, ko dalībvalsts atzinusi 
saskaņā ar tās tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja attiecīgā dalībvalsts to pieprasa —
sniedz pieradījumus, ka viņam ir 
iepriekšēja attiecīga izglītība vai 
kvalifikācija vai profesionālā pieredze, 
kas ļauj gūt labumu no darba pieredzes.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja attiecīgā dalībvalsts to pieprasa —
sniedz pieradījumus, ka viņam ir 
iepriekšēja attiecīga izglītība vai 
kvalifikācija vai profesionālā pieredze, 
kas ļauj gūt labumu no darba pieredzes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja attiecīgā dalībvalsts to pieprasa —
sniedz pieradījumus, ka viņam ir 
iepriekšēja attiecīga izglītība vai 
kvalifikācija vai profesionālā pieredze, 
kas ļauj gūt labumu no darba pieredzes.

b) sniedz pierādījumus, ka prakse vai 
stažēšanās ir daļa no viņa/viņas 
izglītošanās procesa izglītības iestādē 
viņa/viņas izcelsmes valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja attiecīgā dalībvalsts to pieprasa —
apgūst valodas pamatkursu, lai gūtu 
zināšanas, kas nepieciešamas norīkojuma 
nolūkiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

The Līgumā, kas minēts a) apakšpunktā, 
apraksta apmācību programmu, precizē tās 
ilgumu, nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
stažieri uzraudzīs, pildot šo programmu, 
viņa/viņas darba laiku, juridiskās attiecības 
ar uzņemošo vienību, un, ja praktikants vai 
stažieris saņem atalgojumu, viņam/viņai 
paredzēto atalgojumu.

Līgumā, kas minēts a) apakšpunktā, 
apraksta mācību programmu, precizē tās 
ilgumu, nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
stažieri uzraudzīs, pildot šo programmu, 
viņa/viņas darba laiku, juridiskās attiecības 
ar uzņemošo struktūru, un, ja praktikants 
vai stažieris saņem atalgojumu, 
viņam/viņai paredzēto atalgojumu un 
darba līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var pieprasīt uzņemošajai 
vienībai apstiprināt, ka trešās valsts 
pilsonis neaizņem darbvietu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var pieprasīt uzņemošajai 
vienībai apstiprināt, ka trešās valsts 
pilsonis neaizņem darbvietu.

2. Dalībvalsts var apsvērt faktisko 
nepieciešamību pēc darbaspēka, kā arī to, 
vai trešās valsts valstspiederīgais aizņem
darbvietu un vai uzņemošās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem pietiek prakses vai 
stažēšanās vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) un, ja to īpaši pieprasa uzņēmēja 
dalībvalsts, apgūst vispārējas zināšanas 
par dalībvalsts valodu, vēsturi un 
politiskajām un sociālajām struktūrām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 120
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) un, ja to īpaši pieprasa uzņēmēja svītrots
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dalībvalsts, apgūst vispārējas zināšanas 
par dalībvalsts valodu, vēsturi un 
politiskajām un sociālajām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts var izvērtēt, vai brīvprātīgais 
darbs ir patiess un vai tas nerada negatīvu 
ietekmi uz darba tirgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
14. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir vismaz 17, bet ne vairāk kā 30 gadus 
vecs vai, individuāli pamatotos izņēmuma 
gadījumos, vairāk nekā 30 gadus vecs;

a) ir vismaz 18, bet ne vairāk kā 30 gadus 
vecs vai, individuāli pamatotos izņēmuma 
gadījumos, vairāk nekā 30 gadus vecs un 
nedrīkst būt viesģimenes radinieks;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
14. pants – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir vismaz 17, bet ne vairāk kā 30 gadus
vecs vai, individuāli pamatotos izņēmuma 
gadījumos, vairāk nekā 30 gadus vecs;

a) ir vismaz 17, bet ne vairāk kā 35 gadus
vecs;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
14. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir vismaz 17, bet ne vairāk kā 30 gadus
vecs vai, individuāli pamatotos izņēmuma 
gadījumos, vairāk nekā 30 gadus vecs;

a) ir vismaz 17 gadus vecs;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
14. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sniedz pierādījumus par to, ka 
viesģimene par viņu uzņemas atbildību, 
kamēr viņš/viņa uzturas attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, jo īpaši attiecībā uz 
iztiku, izmitināšanu, veselības aprūpi, 
maternitātes vai negadījumu riskiem;

b) sniedz pierādījumus par to, ka 
viesģimene par viņu uzņemas atbildību, 
kamēr viņš/viņa uzturas attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, jo īpaši attiecībā uz 
iztiku, izmitināšanu, veselības aprūpi vai 
negadījumu riskiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
14. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzrāda līgumu starp viesaukli un 
viesģimeni, kurā noteiktas viņa/viņas 
tiesības un pienākumi, tostarp konkrēta 
informācija par paredzēto kabatas naudu un 
nosacījumiem, kas ļauj viņam/viņai 
apmeklēt kursus, kā arī par dalību ģimenes 
ikdienas pienākumos.

c) uzrāda līgumu starp viesaukli un 
viesģimeni, kurā noteiktas viņa/viņas 
tiesības un pienākumi, tostarp konkrēta 
informācija par paredzēto kabatas naudu, 
tiesībām izmantot vismaz vienu pilnīgi 
brīvu dienu nedēļā un nosacījumiem, kas 
ļauj viņam/viņai apmeklēt kursus, kā arī 
par dalību ģimenes ikdienas pienākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
14. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzrāda līgumu starp viesaukli un 
viesģimeni, kurā noteiktas viņa/viņas 
tiesības un pienākumi, tostarp konkrēta 
informācija par paredzēto kabatas naudu un 
nosacījumiem, kas ļauj viņam/viņai 
apmeklēt kursus, kā arī par dalību ģimenes 
ikdienas pienākumos.

c) uzrāda līgumu starp viesaukli un 
viesģimeni, kurā noteiktas viņa/viņas 
tiesības un pienākumi, tostarp konkrēta 
informācija par paredzēto kabatas naudu un 
nosacījumiem, kas ļauj vai liek viņam/viņai 
apmeklēt kursus, kā arī par dalību ģimenes 
ikdienas pienākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu par to, vai viesģimene 
spēj viesauklei nodrošināt labus mājas 
apstākļus viņa/viņas uzturēšanās laikā, 
dalībvalsts var ņemt vērā arī citus 
aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis noraida pieteikumus šādos 
gadījumos:

Dalībvalstis var noraidīt pieteikumus 
šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 130
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja uzņemošā vienība vai mācību iestāde 
ir izveidota ar vienīgo mērķi atvieglot 
ieceļošanu;

c) ja uzņemošā struktūra vai mācību 
iestāde darbojas ar vienīgo mērķi atvieglot 
ieceļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Sari Essayah



PE519.478v01-00 28/40 AM\1002688LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja pastāv citi nopietni iemesli 
aizdomām, ka uzņemošā struktūra vai 
mācību iestāde rīkojas krāpnieciski;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis anulē atļauju šādos 
gadījumos:

Dalībvalstis var anulēt vai atteikties 
atjaunot uzturēšanās atļauju, kas izdota 
saskaņā ar šo direktīvu, ja tā iegūta 
krāpnieciskā ceļā vai ja tiek konstatēts, ka 
tās turētājs nav atbildis vai arī vairs 
neatbilst ieceļošanas un uzturēšanās 
nosacījumiem, kas noteikti šīs direktīvas 
6. pantā un citos attiecīgajos pantos, vai 
ka viņš/viņa uzturas dalībvalstī citos 
nolūkos nekā paredzēts atļaujā, jo īpaši
šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 133
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis anulē atļauju šādos 
gadījumos:

Dalībvalstis var anulēt atļauju šādos 
gadījumos:
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Or. en

Grozījums Nr. 134
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja uzņemošā vienība ir izveidota ar 
vienīgo mērķi atvieglot ieceļošanu;

c) ja uzņemošā struktūra darbojas ar 
vienīgo mērķi atvieglot ieceļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja uzņemošā vienība nepilda juridiskās 
saistības attiecībā uz sociālo 
nodrošinājumu un/vai nodokļiem, kas 
noteiktas valsts tiesību aktos, ir iesniegusi 
maksātnespējas pieteikumu vai ir citā veidā 
maksātnespējīga;

d) ja uzņemošā struktūra nepilda juridiskās 
saistības attiecībā uz sociālo 
nodrošinājumu un/vai nodokļiem, kas 
noteiktas valsts tiesību aktos, ir iesniegusi 
maksātnespējas pieteikumu vai ir citā veidā 
maksātnespējīga. Ja šāda situācija rodas 
studiju laikā, studentam ir jāsniedz 
pietiekami daudz laika, lai viņš/viņa 
varētu atrast līdzvērtīgu mācību kursu 
nolūkā pabeigt studijas;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecībā uz studentiem, ja nav ievēroti 
laika ierobežojumi piekļuvei saimnieciskai
darbībai saskaņā ar 23. pantu vai attiecīgā 
studenta mācību progress nav pietiekams 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi.

f) attiecībā uz studentiem, ja nav ievēroti 
laika ierobežojumi piekļuvei saimnieciskai 
darbībai saskaņā ar 23. pantu vai attiecīgā 
studenta mācību progress nav pietiekams 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi un šādas situācijas 
rašanos nav iespējams izskaidrot ar 
nepārprotamiem vainu mīkstinošiem 
apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var anulēt atļauju 
sabiedriskās kārtības, sabiedrības drošības 
vai sabiedrības veselības aizsardzības 
iemeslu dēļ.

2. Dalībvalsts var anulēt atļauju 
sabiedriskās kārtības vai sabiedrības 
drošības aizsardzības iemeslu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz studentiem, ja nav ievēroti 
laika ierobežojumi piekļuvei saimnieciskai 
darbībai saskaņā ar 23. pantu vai studenta 
mācību progress nav pietiekams saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai administratīvo 

c) attiecībā uz studentiem, ja nav ievēroti 
laika ierobežojumi piekļuvei saimnieciskai 
darbībai saskaņā ar 23. pantu vai studenta 
mācību progress nav pietiekams saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai administratīvo 
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praksi. praksi un šādas situācijas rašanos nav 
iespējams izskaidrot ar nepārprotamiem 
vainu mīkstinošiem apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2011/98/ES 
12. panta 2. punkta b) apakšpunkta, trešo 
valstu pilsoņiem pētniekiem ir tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts pilsoņiem sociālā 
nodrošinājuma jomās, ietverot ģimenes 
pabalstus, kā definēts Regulā Nr. 883/2004 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2011/98/ES 
12. panta 2. punkta b) apakšpunkta, 
pētniekiem un studentiem, kas ir trešo 
valstu valstspiederīgie, ir tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts pilsoņiem sociālā 
nodrošinājuma jomās, ietverot ģimenes 
pabalstus, kā definēts Regulā (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2011/98/ES 
12. panta 2. punkta b) apakšpunkta, trešo 
valstu pilsoņiem pētniekiem ir tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts pilsoņiem sociālā 
nodrošinājuma jomās, ietverot ģimenes 
pabalstus, kā definēts Regulā Nr. 883/2004 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu.

1. Pētniekiem, kas ir trešo valstu 
valstspiederīgie, ir tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi ar uzņemošās dalībvalsts 
pilsoņiem sociālā nodrošinājuma jomās, 
ietverot ģimenes pabalstus, kā saskaņā ar 
Direktīvas 2011/98/ES 12. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu definēts Regulā (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 141
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Brīvprātīgajiem, algotiem 
praktikantiem un stažieriem un 
praktikantiem un stažieriem bez 
atalgojuma, kā arī viesauklēm, neatkarīgi 
no tā, vai viņiem/viņām ir vai nav atļauts 
strādāt saskaņā ar Savienības vai valsts 
tiesību aktiem, ir tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi ar uzņemošās dalībvalsts 
pilsoņiem sociālā nodrošinājuma jomās, 
kā definēts Regulā (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Skolēniem, brīvprātīgajiem, 
praktikantiem vai stažieriem bez 
atalgojuma un viesauklēm, neatkarīgi no tā, 
vai viņiem atļauts strādāt saskaņā ar 
Savienības vai valsts tiesību aktiem, ir 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi attiecībā 
uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, 
kas pieejami sabiedrībai, izņemot 
procedūras mājokļa iegūšanai kā paredzēts 

2. Studentiem, skolēniem, brīvprātīgajiem, 
praktikantiem vai stažieriem bez 
atalgojuma un viesauklēm, neatkarīgi no tā, 
vai viņiem atļauts strādāt saskaņā ar 
Savienības vai valsts tiesību aktiem, ir 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi attiecībā 
uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, 
kas pieejami sabiedrībai, izņemot 
procedūras mājokļa iegūšanai, kā paredzēts 
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attiecīgās valsts tiesību aktos. attiecīgās valsts tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nosaka maksimāli 
pieļaujamo stundu skaitu nedēļā vai dienu 
vai mēnešu skaitu gadā šādas darbības 
veikšanai, ne mazāk par 20 stundām
nedēļā vai līdzvērtīgu laiku, kas izteikts 
dienās vai mēnešos gadā.

3. Katra dalībvalsts nosaka maksimāli 
pieļaujamo stundu skaitu nedēļā vai dienu 
vai mēnešu skaitu gadā šādas darbības 
veikšanai, ne mazāk par 10 stundām
nedēļā vai līdzvērtīgu laiku, kas izteikts 
dienās vai mēnešos gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pētniecības vai studiju pabeigšanas 
dalībvalstī trešās valsts pilsoņiem ir tiesības 
uzturēties dalībvalsts teritorijā 12 mēnešus, 
lai meklētu darbu vai sāktu 
uzņēmējdarbību, ja joprojām ir izpildīti 
6. panta a) apakšpunkta un c) līdz 
f) apakšpunkta nosacījumi. Sākot ar trešo 
un līdz sestajam uzturēšanās mēnesim 
trešās valsts pilsoņiem var pieprasīt uzrādīt 
pierādījumus, ka tie patiešām meklē darbu 
vai nodarbojas ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanu. Pēc 6 mēnešu perioda beigām 
trešo valstu pilsoņiem papildus var 
pieprasīt pierādījumus, ka pastāv reāla 
iespēja tikt pieņemtiem darbā vai uzsākt

Dalībvalsts var nolemt, ka pēc pētniecības 
vai studiju pabeigšanas dalībvalstī trešās 
valsts valstspiederīgajiem ir tiesības 
uzturēties dalībvalsts teritorijā 6–
12 mēnešus, lai meklētu darbu vai sāktu 
uzņēmējdarbību, ja joprojām ir izpildīti 
6. panta a) apakšpunkta un c)–
f) apakšpunkta nosacījumi un ja viņi spēj 
uzturēt sevi un attiecīgā gadījumā arī 
savu ģimeni. Sākot ar trešo un līdz 
sestajam uzturēšanās mēnesim trešās valsts 
valstspiederīgajiem var pieprasīt uzrādīt 
pierādījumus, ka tie patiešām meklē darbu 
vai sāk uzņēmējdarbību. Pēc 6 mēnešu 
perioda beigām trešo valstu 
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uzņēmējdarbību. valstspiederīgajiem papildus var pieprasīt 
pierādījumus, ka pastāv reāla iespēja tikt 
pieņemtiem darbā vai sākt uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pētniecības vai studiju pabeigšanas 
dalībvalstī trešās valsts pilsoņiem ir tiesības 
uzturēties dalībvalsts teritorijā 12 mēnešus, 
lai meklētu darbu vai sāktu 
uzņēmējdarbību, ja joprojām ir izpildīti 
6. panta a) apakšpunkta un c) līdz 
f) apakšpunkta nosacījumi. Sākot ar trešo 
un līdz sestajam uzturēšanās mēnesim 
trešās valsts pilsoņiem var pieprasīt uzrādīt 
pierādījumus, ka tie patiešām meklē darbu 
vai nodarbojas ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanu. Pēc 6 mēnešu perioda beigām 
trešo valstu pilsoņiem papildus var 
pieprasīt pierādījumus, ka pastāv reāla 
iespēja tikt pieņemtiem darbā vai uzsākt
uzņēmējdarbību.

Pēc pētniecības vai studiju pabeigšanas 
dalībvalstī trešās valsts valstspiederīgajiem
ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā 
vismaz 18 mēnešus, lai meklētu darbu vai 
sāktu uzņēmējdarbību, ja joprojām ir 
izpildīti 6. panta a) apakšpunkta un c)–
f) apakšpunkta nosacījumi. Sākot ar trešo 
un līdz sestajam uzturēšanās mēnesim 
trešās valsts valstspiederīgajiem var 
pieprasīt uzrādīt pierādījumus, ka tie 
patiešām meklē darbu vai sāk 
uzņēmējdarbību. Pēc 6 mēnešu perioda 
beigām trešo valstu valstspiederīgajiem
papildus var pieprasīt pierādījumus, ka 
pastāv reāla iespēja tikt pieņemtiem darbā 
vai sākt uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts var pieprasīt, lai trešās valsts 
valstspiederīgā dibināts uzņēmums 
atbilstu noteiktiem nosacījumiem nolūkā 
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pārliecināties, ka tas patiesi ir īsts 
uzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc pētniecības vai studiju 
pabeigšanas dalībvalstī trešās valsts 
valstspiederīgajiem ir tiesības uzturēties 
dalībvalsts teritorijā vismaz 12 mēnešus, 
lai meklētu darbu vai sāktu 
uzņēmējdarbību, ja joprojām ir izpildīti 
6. panta a) un c)–f) apakšpunkta 
nosacījumi. Sākot ar trešo un līdz 
sestajam uzturēšanās mēnesim trešās 
valsts valstspiederīgajiem var pieprasīt 
uzrādīt pierādījumus, ka tie patiešām 
meklē darbu vai sāk uzņēmējdarbību. Pēc 
6 mēnešu perioda beigām trešo valstu 
valstspiederīgajiem papildus var pieprasīt 
pierādījumus, ka pastāv reāla iespēja tikt 
pieņemtiem darbā vai sākt 
uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētnieka ģimenes locekļi Pētnieku un studentu ģimenes locekļi
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Grozījums Nr. 149
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2003/86/EK 
3. panta 1. punkta un 8. panta, ģimenes 
atkalapvienošanās nav atkarīga no prasības, 
ka atļaujas subjektam, kas uzturas 
pētniecības nolūkos, ir saprātīgas iespējas 
iegūt pastāvīgās uzturēšanās tiesības, un no 
minimālā uzturēšanās perioda prasības.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2003/86/EK 
3. panta 1. punkta un 8. panta, ģimenes 
atkalapvienošanās nav atkarīga no prasības, 
ka atļaujas subjektam, kas uzturas 
pētniecības vai studiju nolūkos, ir 
saprātīgas iespējas iegūt pastāvīgās 
uzturēšanās tiesības, un no minimālā 
uzturēšanās perioda prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no Direktīvas 2003/86/EK 
5. panta 4. punkta pirmās daļas, ja ir 
izpildīti ģimenes atkalapvienošanās 
nosacījumi, atļaujas ģimenes locekļiem 
piešķir 90 dienu laikā no pieteikuma 
iesniegšanas dienas, un 60 dienu laikā no 
sākotnējā pieteikuma iesniegšanas attiecībā 
uz tādu pētnieku, kas ir trešo valstu pilsoņi, 
ģimenes locekļiem, uz kuriem attiecas kāda 
no Savienības programmām, kurā ietverti 
mobilitātes pasākumi.

3. Atkāpjoties no Direktīvas 2003/86/EK 
5. panta 4. punkta pirmās daļas, ja ir 
izpildīti ģimenes atkalapvienošanās 
nosacījumi, atļaujas ģimenes locekļiem 
piešķir 90 dienu laikā no pieteikuma 
iesniegšanas dienas, un 60 dienu laikā no 
sākotnējā pieteikuma iesniegšanas attiecībā 
uz tādu pētnieku un studentu, kas ir trešo 
valstu valstspiederīgie, ģimenes locekļiem, 
uz kuriem attiecas kāda no Savienības 
programmām, kurā ietverti mobilitātes 
pasākumi.
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Grozījums Nr. 151
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Direktīvas 2003/86/EK 
13. panta 2. un 3. punkta, ģimenes locekļu 
atļauju termiņš ir tāds pats kā pētniekam 
piešķirtās atļaujas termiņš, ciktāl to atļauj 
viņu ceļošanas dokumentu derīguma 
termiņš.

4. Atkāpjoties no Direktīvas 2003/86/EK 
13. panta 2. un 3. punkta, ģimenes locekļu 
atļauju termiņš ir tāds pats kā pētniekam 
vai studentam piešķirtās atļaujas termiņš, 
ciktāl to atļauj viņu ceļošanas dokumentu 
derīguma termiņš.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētnieku, studentu un algotu praktikantu 
tiesības uz pārvietošanos starp dalībvalstīm

Pētnieku, studentu un algotu praktikantu
vai stažieru un praktikantu vai stažieru 
bez atalgojuma tiesības uz pārvietošanos 
starp dalībvalstīm

Or. en

Grozījums Nr. 153
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu pilsonim, kurš atbilstīgi šai 
direktīvai uzņemts kā pētnieks, atļauts daļu 
savu pētījumu veikt citā dalībvalstī saskaņā 
ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā pantā.

Trešo valstu valstspiederīgajam, kurš 
atbilstīgi šai direktīvai uzņemts kā 
pētnieks, ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās 
atļaujas darbības laikā atļauts daļu savu 
pētījumu veikt citā dalībvalstī saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti šajā pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pētnieks uzturas citā dalībvalstī 
laikposmu līdz sešiem mēnešiem, pētījumu 
var veikt, pamatojoties uz pirmajā 
dalībvalstī noslēgto uzņemšanas līgumu, ar 
noteikumu, ka šajā citā dalībvalstī viņam ir 
pietiekami līdzekļi un viņš netiek uzskatīts
par personu, kura apdraud sabiedrisko 
kārtību, sabiedrības drošību vai sabiedrības 
veselības aizsardzību.

Ja pētnieks uzturas citā dalībvalstī 
laikposmu līdz sešiem mēnešiem, pētījumu 
var veikt, pamatojoties uz pirmajā 
dalībvalstī noslēgto uzņemšanas līgumu, ar 
noteikumu, ka šajā citā dalībvalstī 
viņam/viņai ir pietiekami līdzekļi un 
viņš/viņa netiek uzskatīts/-ta par personu, 
kura apdraud sabiedrisko kārtību, 
sabiedrības drošību vai sabiedrības 
veselības aizsardzību. Pirms pārcelšanās 
uz citu dalībvalsti nolūkā veikt pētījumu 
pētniekam pirmajā dalībvalstī jāpavada 
vismaz viens mēnesis. Pirmās dalībvalsts 
pētniecības iestāde nav atbildīga par 
pētnieku laikā, kad viņš/viņa uzturas citā 
dalībvalstī, ja vien nav noteikts citādi. Ja 
pirmajā dalībvalstī noslēgtais uzņemšanas 
vai darba līgums neparedz uzturēšanos 
citā dalībvalstī vai neatbilst tam, jānoslēdz 
jauns līgums, tostarp vēlams arī ar 
uzņemošo pētniecības iestādi otrajā 
dalībvalstī. Otrā dalībvalsts parasti būtu 
vienkārši jāinformē par pētnieka 
ieceļošanu, taču, ja šī cita dalībvalsts 
neatļauj šā pētnieka uzturēšanos savā 
teritorijā, pētniekam par saviem 
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līdzekļiem ir jādodas atpakaļ uz pirmo 
dalībvalsti, ja vien nav noteikts citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laikposmu, kas pārsniedz trīs mēnešus, bet 
nepārsniedz sešus mēnešus, trešās valsts 
pilsonim, kas uzņemts kā students vai 
algots praktikants saskaņā ar šo direktīvu, 
ir atļauts veikt daļu viņa/viņas 
studiju/prakses kādā citā dalībvalstī, ar 
nosacījumu, ka pirms viņa vai viņas 
pārcelšanas uz šo dalībvalsti, viņš/viņa ir 
iesniegusi otras dalībvalsts kompetentajai 
iestādei:

Laikposmu, kas pārsniedz trīs mēnešus, bet 
nepārsniedz sešus mēnešus, trešās valsts 
valstspiederīgajam, kas uzņemts kā 
students vai algots praktikants vai stažieris
un praktikants vai stažieris bez 
atalgojuma saskaņā ar šo direktīvu, ir 
atļauts veikt daļu viņa/viņas studiju/prakses 
kādā citā dalībvalstī, ar nosacījumu, ka 
pirms viņa vai viņas pārcelšanas uz šo 
dalībvalsti, viņš/viņa ir iesniedzis/-gusi
otras dalībvalsts kompetentajai iestādei:

Or. en

Grozījums Nr. 156
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) stabili un pastāvīgi ienākumi, kas ir 
pietiekami, lai uzturētu sevi un savas 
ģimenes locekļus, neizmantojot attiecīgās 
dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
pieņem lēmumu par pilnīgu atļaujas 
pieteikumu un rakstiski saskaņā ar 
paziņošanas kartību, kas noteikta attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos, paziņo to 
pieteikuma iesniedzējam pēc iespējas drīz 
un vēlākais 60 dienas pēc pieteikuma 
iesniegšanas dienas, bet attiecībā uz trešo 
valstu pilsoņiem pētniekiem un studentiem, 
uz kuriem attiecas Savienības programmas, 
kurās ietverti mobilitātes pasākumi, 
30 dienas pēc pietiekuma iesniegšanas 
dienas.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
pieņem lēmumu par pilnīgu atļaujas 
pieteikumu un rakstiski saskaņā ar 
paziņošanas kārtību, kas noteikta attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos, paziņo to 
pieteikuma iesniedzējam pēc iespējas drīz 
un vēlākais 90 dienas pēc pieteikuma 
iesniegšanas dienas, bet attiecībā uz 
pētniekiem un studentiem, kuri ir trešo 
valstu valstspiederīgie un uz kuriem 
attiecas Savienības programmas, kurās 
ietverti mobilitātes pasākumi, 45 dienas
pēc pieteikuma iesniegšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības [vēlākais 
divus gadus pēc tās stāšanas spēkā]. 
Dalībvalstis šo noteikumu tekstus tūlīt dara 
zināmus Komisijai.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības [vēlākais 
trīs gadus pēc tās stāšanas spēkā]. 
Dalībvalstis šo noteikumu tekstus tūlīt dara 
zināmus Komisijai.

Or. en


