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Grozījums Nr. 24
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir 
ES pilsoņu pamatbrīvība, kas kā viens no 
Savienības iekšējā tirgus balstiem ir
nostiprināta Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 45. pantā. Tās
īstenošana ir precizēta ar Savienības tiesību 
aktiem, kuru mērķis ir garantēt Savienības 
pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem 
piešķirto tiesību pilnīgu īstenošanu.

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir 
ES pilsoņu pamatbrīvība un pamattiesības, 
kas kā viens no Savienības iekšējā tirgus 
balstiem ir nostiprinātas Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 45. pantā.
Tiesībām, kas saistītas ar darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību, vajadzētu attiekties 
uz visām attiecīgajām personām 
neatkarīgi no viņu statusa. To īstenošana 
ir precizēta ar Savienības tiesību aktiem, 
kuru mērķis ir garantēt Savienības 
pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem 
piešķirto tiesību pilnīgu īstenošanu. Ir 
svarīgi nodrošināt, ka šī pamatbrīvība 
vienmēr ir saistīta ar sieviešu un vīriešu 
līdztiesības principu un vienlīdzīgu 
iespēju veicināšanu visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība ir arī būtisks elements patiesa 
Savienības darba tirgus izveidē, dodot 
iespēju darba ņēmējiem pārvietoties no 
reģioniem ar augstu bezdarba līmeni uz 
reģioniem, kuros ir vērojams darbaspēka 
trūkums, palīdzot lielākam skaitam cilvēku 
atrast darba vietas, kas ir labāk piemērotas 
viņu prasmēm, un novēršot nepilnības 

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība ir arī būtisks elements patiesa 
Savienības darba tirgus izveidē, dodot 
iespēju darba ņēmējiem pārvietoties uz 
reģioniem, kuros ir vērojams darbaspēka 
trūkums, palīdzot lielākam skaitam cilvēku 
atrast darba vietas, kas ir labāk piemērotas 
viņu prasmēm, un novēršot nepilnības 
darba tirgū.
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darba tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība ir arī būtisks elements patiesa 
Savienības darba tirgus izveidē, dodot 
iespēju darba ņēmējiem pārvietoties no 
reģioniem ar augstu bezdarba līmeni uz 
reģioniem, kuros ir vērojams darbaspēka 
trūkums, palīdzot lielākam skaitam cilvēku 
atrast darba vietas, kas ir labāk piemērotas 
viņu prasmēm, un novēršot nepilnības 
darba tirgū.

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība ir arī būtisks elements patiesa 
Savienības darba tirgus izveidē, dodot 
iespēju darba ņēmējiem pārvietoties uz 
reģioniem, kuros ir vērojams darbaspēka 
trūkums, palīdzot lielākam skaitam cilvēku 
atrast darba vietas, kas ir labāk piemērotas 
viņu prasmēm, un novēršot nepilnības 
darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Savienības teritorijā būtu jāveicina 
brīvprātīga mobilitāte. Tomēr darba
ņēmēju pārvietošanās brīvībai 
nevajadzētu izraisīt intelektuālā 
darbaspēka emigrāciju un iespēju 
trūkumu attiecīgajā valstī. Šāda 
intelektuālā darbaspēka emigrācija nav 
ilgtspējīgs krīžu un augsta bezdarba 
līmeņa risinājums.

Or. de
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Grozījums Nr. 28
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība 
atšķiras no pakalpojumu sniegšanas 
brīvības, kura ietver uzņēmumu tiesības 
sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī, uz 
kuru uzņēmumi uz laiku var nosūtīt 
(“norīkot”) savus darbiniekus, lai tur 
veiktu minēto pakalpojumu sniegšanai 
nepieciešamo darbu.

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Aizsardzībai pret diskrimināciju vajadzētu 
attiekties arī uz pārrobežu darba 
ņēmējiem, kuru darba vieta un dzīvesvieta 
atrodas atšķirīgās dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
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nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība 
atšķiras no pakalpojumu sniegšanas 
brīvības, kura ietver uzņēmumu tiesības 
sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī, uz 
kuru uzņēmumi uz laiku var nosūtīt 
(“norīkot”) savus darbiniekus, lai tur 
veiktu minēto pakalpojumu sniegšanai 
nepieciešamo darbu.

nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Procesuālajām un piemērošanas tiesībām, 
kas ir svarīgs instruments, lai ļautu 
pilsoņiem īstenot savas tiesības, vajadzētu 
attiekties uz visiem pilsoņiem neatkarīgi 
no viņu statusa un tā, vai viņi pārvietojas 
uz citu valsti saskaņā ar 45. pantu vai 
citiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība 
atšķiras no pakalpojumu sniegšanas 
brīvības, kura ietver uzņēmumu tiesības 
sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī, uz 
kuru uzņēmumi uz laiku var nosūtīt 
(“norīkot”) savus darbiniekus, lai tur 
veiktu minēto pakalpojumu sniegšanai 
nepieciešamo darbu.

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ole Christensen
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Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus, tostarp pārrobežu darba 
ņēmējus, saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem nediskriminējot dzīvesvietas dēļ,
pret diskrimināciju pilsonības dēļ attiecībā 
uz nodarbinātību, darba samaksu un citiem 
darba nosacījumiem, nodrošinot pret 
viņiem vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā 
ar attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Saskaņā ar atbilstošajā dalībvalstī spēkā 
esošajiem noteikumiem jānodrošina 
vienlīdzīgas iespējas darba ņēmējiem 
neatkarīgi no tā, vai šie noteikumi ir 
ietverti valsts tiesību aktos vai 
koplīgumos. Darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvību nekad nedrīkst izmantot, lai 
īstenotu nevienlīdzīgu attieksmi. Jānorāda, 
ka pārvietošanās brīvība atšķiras no 
pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
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pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu. Diskrimināciju arī nevajadzētu 
saprast tās saimnieciskajā nozīmē. Darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvība būtu 
jāuztver kā saistīta ar vienotā tirgus 
mērķi, un tai būtu jāsniedz labums gan 
darba devējiem, gan darba ņēmējiem, jo šī 
brīvība ir labākais veids, kā veicināt 
darbaspēka pieprasījuma līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, kā noteikts LESD 45. panta 
2. punktā, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
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pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu, atlaišanu, nodokļu un
sociālajām priekšrocībām, un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem. 
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

Or. nl

Grozījums Nr. 35
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Iesaka Komisijai ņemt vērā
Parlamenta aicinājumu un īstenot 
pasākumus, kas veicinātu darba ņēmēju 
mobilitāti un iespējas un nodrošinātu 
aizsardzību pret diskrimināciju.

Or. de

Grozījums Nr. 36
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Attiecībā uz darba ņēmējiem un viņu 
ģimenes locekļiem, kas izmanto savas 
brīvas pārvietošanās tiesības, Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
45. pantā ir paredzētas būtiskas tiesības šīs 
pamatbrīvības īstenošanai, kuras precizētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā.

(4) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības 
tiesībām ir svarīga ietekme uz darba 
ņēmēju un viņu partneru ģimenes dzīvi, 
kā arī izglītības un profesionālajām 
izvēlēm; attiecībā uz darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kas izmanto savas 
brīvas pārvietošanās tiesības, Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
45. pantā ir paredzētas būtiskas tiesības šīs 
pamatbrīvības īstenošanai, kuras precizētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK.
Piemērojot Regulu (ES) Nr. 492/2011, 
Direktīvu 2004/38/EK un šo direktīvu, 
dalībvalstis nediskriminē darba ņēmējus 
un viņu ģimenes locekļus jebkādu 
Pamattiesību hartas 21. pantā uzskaitīto 
iemeslu, tostarp seksuālās orientācijas, 
dēļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
dažādu tiesisko partnerību un no tām 
izrietošo tiesību savstarpēja atzīšana, lai 
novērstu jebkādu migrējošo darba ņēmēju 
diskrimināciju seksuālās orientācijas vai 
filozofiskās pārliecības dēļ. Dalībvalstīm 
arī būtu jānodrošina, ka tiek ievērotas ar 
bērna adoptēšanu saistītās tiesības, jo tas 
ir viens no priekšnosacījumiem, apsverot 
pārcelšanos uz citu dalībvalsti darba
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 
darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. Tie 
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš.

(5) Efektīva darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvības īstenošana vēl joprojām ir 
nopietna problēma, un daudzi darba 
ņēmēji, darba devēji un valsts pārvaldes 
iestādes bieži vien nav informētas par ES 
pilsoņu tiesībām uz brīvu pārvietošanos. 
Pilsoņi joprojām cieš no diskriminācijas 
pilsonības dēļ, pārvietojoties Eiropas 
Savienības dalībvalstīs. Attiecīgie darba 
ņēmēji cieš arī no dažādu diskriminācijas 
veidu — rases, etniskās piederības, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma, seksuālās orientācijas vai 
dzimuma dēļ — radītajām sekām. Tādēļ 
pastāv plaisa starp tiesību aktu 
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noteikumiem un to piemērošanu praksē, 
kura ir jānovērš. Šī plaisa joprojām 
attiecas arī uz dažām neaizsargātām 
grupām, piemēram, mājkalpotājiem,
personām ar invaliditāti vai analfabētiem. 
Tādēļ jāīsteno īpaši pasākumi, lai ļautu 
šīm grupām īstenot savas tiesības strādāt 
citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Traian Ungureanu

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 
darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. Tie 
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš.

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 
darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. Tie 
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš, kā 
arī jāprecizē sankcijas, kas jāīsteno 
gadījumos, kuros šīs tiesības ir pārkāptas.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 



AM\1004217LV.doc 13/89 PE519.521v02-00

LV

darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. Tie 
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš.

darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. 
Tie, kā arī pārrobežu darba ņēmēji
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 
darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. Tie 
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš.

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 
darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. Tie 
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, un pārrobežu darba ņēmēji cieš no 
diskriminācijas savas dzīvesvietas valsts 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija 2010. gada jūlijā paziņojumā 
“No jauna apstiprinot darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību — tiesības un 

(6) Komisija 2010. gada jūlijā paziņojumā 
“No jauna apstiprinot darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību — tiesības un 
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svarīgākās norises” norādīja, ka tā pētīs 
veidus, kā apmierināt jaunās vajadzības un 
(īpaši ievērojot jaunus mobilitātes veidus) 
risināt problēmas, ar kurām saskaras ES 
migrējošie darba ņēmēji un šo personu 
ģimenes locekļi, un tā izskatīs iespējas, kā 
veicināt un uzlabot mehānismus, kas 
paredzēti, lai efektīvi piemērotu 
vienlīdzības principu attieksmē pret ES 
migrējošajiem darba ņēmējiem un šo 
personu ģimenēm, tiem izmantojot savas 
tiesības uz brīvu pārvietošanos.

svarīgākās norises” norādīja, ka tā pētīs 
veidus, kā apmierināt jaunās vajadzības un 
(īpaši ievērojot jaunus mobilitātes veidus) 
risināt problēmas, ar kurām saskaras ES 
migrējošie un mobilie darba ņēmēji un šo 
personu ģimenes locekļi, un tā izskatīs 
iespējas, kā veicināt un uzlabot 
mehānismus, kas paredzēti, lai efektīvi 
piemērotu vienlīdzības principu attieksmē 
pret ES migrējošajiem darba ņēmējiem un 
šo personu ģimenēm, tiem izmantojot 
savas tiesības uz brīvu pārvietošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija 2010. gada jūlijā paziņojumā 
“No jauna apstiprinot darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību — tiesības un 
svarīgākās norises” norādīja, ka tā pētīs 
veidus, kā apmierināt jaunās vajadzības un 
(īpaši ievērojot jaunus mobilitātes veidus) 
risināt problēmas, ar kurām saskaras ES 
migrējošie darba ņēmēji un šo personu 
ģimenes locekļi, un tā izskatīs iespējas, kā 
veicināt un uzlabot mehānismus, kas 
paredzēti, lai efektīvi piemērotu 
vienlīdzības principu attieksmē pret ES 
migrējošajiem darba ņēmējiem un šo 
personu ģimenēm, tiem izmantojot savas 
tiesības uz brīvu pārvietošanos.

(6) Komisija 2010. gada jūlijā paziņojumā 
“No jauna apstiprinot darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību — tiesības un 
svarīgākās norises” norādīja, ka tā pētīs 
veidus, kā apmierināt jaunās vajadzības un 
(īpaši ievērojot jaunus mobilitātes veidus) 
risināt problēmas, ar kurām saskaras ES 
darba ņēmēji un šo personu ģimenes 
locekļi, un tā izskatīs iespējas, kā veicināt 
un uzlabot mehānismus, kas paredzēti, lai 
efektīvi piemērotu vienlīdzības principu 
attieksmē pret ES migrējošajiem darba 
ņēmējiem un šo personu ģimenēm, tiem 
izmantojot savas tiesības uz brīvu 
pārvietošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer
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Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
15. decembrī pieņēma rezolūciju par 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvību 
Eiropas Savienībā, kur ir skaidri 
pieprasīta tādu pasākumu īstenošana, kas 
nodrošinātu šo tiesību piemērošanu 
Savienības pilsoņiem, tādējādi sniedzot 
labumu Eiropas Savienībai kopumā, kā 
arī paātrinot vienotā tirgus un Savienības 
darba tirgus izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija 2010. gada 27. oktobra 
2010. gada ziņojumā par ES pilsonību 
“Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību 
īstenošanai” konstatēja, ka Savienības 
tiesību atšķirīga un nepareiza piemērošana 
brīvas pārvietošanās jomā ir viens no 
būtiskākajiem šķēršļiem, ar ko Savienības 
pilsoņi sastopas, efektīvi īstenojot savas 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem. Attiecīgi Komisija paziņoja par 
savu nodomu rīkoties, lai “veicinātu ES 
pilsoņu un viņu trešo valstu ģimenes 
locekļu brīvu pārvietošanos, stingri
īstenojot ES noteikumus, tostarp tos, kas 
attiecas uz diskriminācijas aizliegumu, 
veicinot paraugprakses pārņemšanu, 
vairojot zināšanas par ES noteikumiem un 
uzlabojot informācijas izplatīšanu ES 
pilsoņiem par viņu tiesībām brīvi 
pārvietoties” (2010. gada ziņojuma par ES 

(7) Komisija 2010. gada 27. oktobra 
2010. gada ziņojumā par ES pilsonību 
“Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību 
īstenošanai” konstatēja, ka Savienības 
tiesību atšķirīga un nepareiza piemērošana 
brīvas pārvietošanās jomā ir viens no 
būtiskākajiem šķēršļiem, ar ko Savienības 
pilsoņi sastopas, efektīvi īstenojot savas 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem. Attiecīgi Komisija paziņoja par 
savu nodomu rīkoties, lai “veicinātu ES 
pilsoņu un viņu trešo valstu ģimenes 
locekļu brīvu pārvietošanos, stingri 
īstenojot ES noteikumus, tostarp tos, kas 
attiecas uz diskriminācijas aizliegumu, 
veicinot paraugprakses pārņemšanu, 
vairojot zināšanas par ES noteikumiem un 
uzlabojot informācijas izplatīšanu ES 
pilsoņiem par viņu tiesībām brīvi 
pārvietoties” (2010. gada ziņojuma par ES 
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pilsonību 15. pasākums). pilsonību 15. pasākums). Turklāt Eiropas 
Komisija 2013. gada ziņojumā par ES 
pilsonību1 uzsvēra nepieciešamību pēc 
administratīvo šķēršļu atcelšanas un 
procedūru vienkāršošanas ES pilsoņiem, 
kas dzīvo, strādā un ceļo ES; svarīgai šo 
pasākumu daļai vajadzētu būt 
nediskriminējošai pieejai instrumentiem, 
kas veicina pilsoņu iespējas izmantot 
savas pārvietošanās brīvības tiesības.
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija 2010. gada 27. oktobra 
2010. gada ziņojumā par ES pilsonību
“Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību 
īstenošanai” konstatēja, ka Savienības 
tiesību atšķirīga un nepareiza piemērošana 
brīvas pārvietošanās jomā ir viens no 
būtiskākajiem šķēršļiem, ar ko Savienības
pilsoņi sastopas, efektīvi īstenojot savas 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem. Attiecīgi Komisija paziņoja par 
savu nodomu rīkoties, lai “veicinātu ES 
pilsoņu un viņu trešo valstu ģimenes 
locekļu brīvu pārvietošanos, stingri 
īstenojot ES noteikumus, tostarp tos, kas 
attiecas uz diskriminācijas aizliegumu, 
veicinot paraugprakses pārņemšanu, 
vairojot zināšanas par ES noteikumiem un 
uzlabojot informācijas izplatīšanu ES 
pilsoņiem par viņu tiesībām brīvi 
pārvietoties” (2010. gada ziņojuma par ES 
pilsonību 15. pasākums).

(7) Komisija 2010. gada 27. oktobra 
2010. gada ziņojumā par ES pilsonību
“Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību 
īstenošanai” konstatēja, ka Savienības 
tiesību atšķirīga un nepareiza piemērošana 
brīvas pārvietošanās jomā ir viens no 
būtiskākajiem šķēršļiem, ar ko Savienības 
pilsoņi sastopas, efektīvi īstenojot savas 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem. Citās dalībvalstīs iegūtas 
kvalifikācijas neatzīšana arī ir šķērslis.
Attiecīgi Komisija paziņoja par savu 
nodomu rīkoties, lai “veicinātu ES pilsoņu 
un viņu trešo valstu ģimenes locekļu brīvu 
pārvietošanos, stingri īstenojot ES 
noteikumus, tostarp tos, kas attiecas uz 
diskriminācijas aizliegumu, veicinot 
paraugprakses pārņemšanu, vairojot 
zināšanas par ES noteikumiem un 
uzlabojot informācijas izplatīšanu ES 
pilsoņiem par viņu tiesībām brīvi 
pārvietoties” (2010. gada ziņojuma par ES 
pilsonību 15. pasākums) un par 
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attiecīgajiem noteikumiem citos tiesību 
aktos, piemēram, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.

Or. nl

Grozījums Nr. 47
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisija 2012. gada 18. aprīļa 
nodarbinātības tiesību aktu kopumā 
(Komisijas paziņojums “Virzoties uz 
ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām 
darba vietām”) paziņoja par nodomu 
“izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, lai 
atbalstītu mobilos darba ņēmējus 
(informācija un padoms) to tiesību 
izmantošanā, kas izriet no Līguma un 
Regulas Nr. 492/2011 par darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos Savienībā”.

(8) Komisija 2012. gada 18. aprīļa 
nodarbinātības tiesību aktu kopumā 
(Komisijas paziņojums “Virzoties uz 
ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām 
darba vietām”) paziņoja par nodomu 
“izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, lai 
atbalstītu mobilos darba ņēmējus 
(informācija un padoms) to tiesību 
izmantošanā, kas izriet no Līguma un 
Regulas Nr. 492/2011 par darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos Savienībā” un 
mudināja dalībvalstis veicināt tiesību 
īstenošanu un informētību par tiesībām, 
kas ir piešķirtas saskaņā ar ES tiesību 
aktiem attiecībā uz diskriminācijas 
novēršanu, dzimumu vienlīdzību un darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvību, un veicināt 
iespējas izmantot šīs tiesības, kā arī atvērt 
un veicināt ES pilsoņu piekļuvi valsts 
sektora amatiem saskaņā ar ES tiesību 
aktiem, kā tos interpretējusi Tiesa.
Komisija arī ieteica dalībvalstīm 
nodrošināt pilnīgu Direktīvas 2006/54/EK 
piemērošanu attiecībā uz vienlīdzīgu 
iespēju principu un vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm saistībā ar 
nodarbinātību un profesiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Piemērota un efektīva piemērošana un 
izpilde ir darba ņēmēju tiesību aizsardzības 
pamatelementi, savukārt nepienācīga 
izpilde mazina šajā jomā piemērojamo 
Savienības tiesību aktu efektivitāti.

(9) Piemērota un efektīva spēkā esošo 
Eiropas tiesību aktu piemērošana un 
izpildes pasākumi ir darba ņēmēju tiesību 
aizsardzības pamatelementi, savukārt 
nepienācīga izpilde mazina šajā jomā 
piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Šajā nolūkā Savienībai būtu 
jārīkojas saskaņoti, novēršot iespējamos 
trūkumus tiesību aktos. Tiesību aktiem 
būtu jāattiecas gan uz darba devēja, gan 
darba ņēmēja tiesībām un saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Piemērota un efektīva piemērošana un 
izpilde ir darba ņēmēju tiesību aizsardzības 
pamatelementi, savukārt nepienācīga 
izpilde mazina šajā jomā piemērojamo 
Savienības tiesību aktu efektivitāti.

(9) Piemērota un efektīva piemērošana un 
izpilde, kā arī informētība par tiesībām ir 
darba ņēmēju tiesību aizsardzības 
pamatelementi, savukārt nepienācīga 
izpilde mazina šajā jomā piemērojamo 
Savienības tiesību aktu efektivitāti un 
apdraud Savienības pilsoņu tiesības un 
aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Piemērota un efektīva piemērošana un 
izpilde ir darba ņēmēju tiesību aizsardzības 
pamatelementi, savukārt nepienācīga 
izpilde mazina šajā jomā piemērojamo 
Savienības tiesību aktu efektivitāti.

(9) Piemērota un efektīva piemērošana un 
izpilde ir darba ņēmēju tiesību aizsardzības
un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanas
pamatelementi, savukārt nepienācīga 
Līguma 45. panta un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 izpilde mazina šajā jomā 
piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turklāt, lai nodrošinātu pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību, ir vajadzīga 
efektīvāka un vienotāka to tiesību 
piemērošana, kuras ar Savienības 
noteikumiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā.

(10) Turklāt, lai nodrošinātu pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību, ir vajadzīga 
efektīvāka un vienotāka to tiesību 
piemērošana, kuras ar Savienības 
noteikumiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā, 
nesadrumstalojot attiecīgās grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju labāku informētību par savām 
tiesībām, lai viņiem palīdzētu un viņus 
aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un lai 
apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes un 
publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet.

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju, darba devēju un to pārstāvju, kā 
arī valsts pārvaldes iestāžu labāku 
informētību par pārvietošanās brīvības
tiesībām, lai palīdzētu darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem un viņus 
aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un lai 
apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes un 
publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju labāku informētību par savām 
tiesībām, lai viņiem palīdzētu un viņus 
aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un lai 
apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes un 
publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet.

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju labāku informētību par savām 
tiesībām, lai viņiem palīdzētu un viņus 
aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un lai 
apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes un 
publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet. Šajā saistībā 
dalībvalstīm vajadzētu arī pievērst 
uzmanību pastiprinātas mobilitātes blakus 
ietekmei, piemēram, intelektuālā 
darbaspēka un jauniešu emigrācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jutta Steinruck
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Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju labāku informētību par savām 
tiesībām, lai viņiem palīdzētu un viņus 
aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un lai 
apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes un 
publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet.

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā attiecībā uz darba 
ņēmējiem Regulas (ES) Nr. 492/2011 
izpratnē, lai nodrošinātu darba ņēmēju 
labāku informētību par savām tiesībām, lai 
viņiem palīdzētu un viņus aizsargātu, 
īstenojot šīs tiesības, un lai apkarotu 
iespējamību, ka valsts iestādes un publiskā 
vai privātā sektora darba devēji šos 
noteikumus varētu apiet. Šajā nolūkā būtu 
pastāvīgi jāpārrauga Padomes Direktīvas
91/533/EEK piemērošana. Turklāt būtu 
jānodrošina atsevišķas darba ņēmēju 
tiesības saņemt informāciju no 
dalībvalsts.

Or. de

Grozījums Nr. 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju labāku informētību par savām 
tiesībām, lai viņiem palīdzētu un viņus 
aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un lai 
apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes un 
publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet.

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība darba ņēmēju
brīvas pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu 
darba ņēmēju labāku informētību par 
savām tiesībām, lai viņiem palīdzētu un 
viņus aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un 
lai apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes 
un publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet.

Or. pl
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Grozījums Nr. 56
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju labāku informētību par savām 
tiesībām, lai viņiem palīdzētu un viņus 
aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un lai 
apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes un 
publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet.

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība darba ņēmēju
brīvas pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu 
darba ņēmēju labāku informētību par 
savām tiesībām, lai viņiem palīdzētu un 
viņus aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un 
lai apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes 
un publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet. Šajā nolūkā 
būtu jāievieš un pastāvīgi jāpārrauga 
Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva
91/533/EEK par darba devēja pienākumu 
informēt darbiniekus par darba līguma 
vai darba attiecību nosacījumiem (OV 
L 288, 18.10.1991., 32. lpp.). Saskaņā ar 
Direktīvā 96/71/EK paredzētajiem 
noteikumiem darba devējiem būtu 
jāinformē darba ņēmēji, kas ir norīkoti 
darbā saskaņā ar pakalpojumu brīvu 
apriti, par viņu darba samaksu un citiem 
nodarbinātības nosacījumiem pirms šo 
darba ņēmēju norīkošanas darbā.

Or. nl

Grozījums Nr. 57
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par darba ņēmēju tiesībām brīvi 
pārvietoties nodarbinātības nolūkā tiek 
pareizi piemēroti un pārraudzītu atbilstību 
tiem, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstīgi 
pasākumi, lai darba ņēmējus aizsargātu gan 

(12) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par darba ņēmēju tiesībām brīvi 
pārvietoties un vienlīdzīgu attieksmi
nodarbinātības nolūkā tiek pareizi 
piemēroti un pārraudzītu atbilstību tiem, 
dalībvalstīm būtu jāveic atbilstīgi 
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pret diskrimināciju pilsonības dēļ, gan pret 
jebkādiem nepamatotiem šķēršļiem šo 
tiesību īstenošanā.

pasākumi, lai darba ņēmējus aizsargātu gan 
pret diskrimināciju pilsonības dēļ, gan pret 
jebkādiem nepamatotiem šķēršļiem šo 
tiesību īstenošanā, tostarp pret dubultu 
aplikšanu ar nodokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par darba ņēmēju tiesībām brīvi 
pārvietoties nodarbinātības nolūkā tiek 
pareizi piemēroti un pārraudzītu atbilstību 
tiem, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstīgi 
pasākumi, lai darba ņēmējus aizsargātu 
gan pret diskrimināciju pilsonības dēļ, gan 
pret jebkādiem nepamatotiem šķēršļiem šo 
tiesību īstenošanā.

(12) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par darba ņēmēju tiesībām brīvi 
pārvietoties nodarbinātības nolūkā tiek 
pareizi piemēroti un pārraudzītu atbilstību 
tiem, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstīgi 
pasākumi, lai visas personas, kas 
pārvietojas Eiropas Savienības teritorijā,
aizsargātu gan pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ, gan pret jebkādiem 
nepamatotiem šķēršļiem šo tiesību 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Šajā nolūkā ir lietderīgi paredzēt 
īpašus noteikumus, ar kuriem efektīvi 
izpilda pamatnoteikumus, kas reglamentē 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un 
sekmēt labāku un vienotāku Līguma 

(13) Šajā nolūkā ir lietderīgi paredzēt 
īpašus noteikumus, ar kuriem efektīvi 
izpilda pamatnoteikumus, kas reglamentē 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos
neatkarīgi no viņu statusa, un sekmēt 



PE519.521v02-00 24/89 AM\1004217LV.doc

LV

45. panta un Regulas (ES) Nr. 492/2011 
piemērošanu.

labāku un vienotāku Līguma 45. panta un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Būtu jānorāda katras dalībvalsts 
darbavietas, kurās ir noteikti ierobežojumi 
saistībā ar pilsonību.

Or. nl

Grozījums Nr. 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šajā saistībā to darba ņēmēju rīcībā, 
kuri bijuši pakļauti diskriminācijai 
pilsonības dēļ vai jebkādam nepamatotam 
ierobežojumam, izmantojot savas tiesības 
brīvi pārvietoties, vajadzētu būt 
atbilstošiem un efektīviem tiesību 
aizsardzības un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem. Ja dalībvalstīs paredzētas tikai 
administratīvās procedūras, dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu administratīvo 
lēmumu var apstrīdēt tiesā Hartas 47. panta 
nozīmē.

(14) Šajā saistībā tiem ES darba ņēmējiem, 
kuri bijuši pakļauti diskriminācijai 
pilsonības dēļ vai jebkādam nepamatotam 
ierobežojumam, izmantojot savas tiesības 
brīvi pārvietoties, ir jānodrošina atbilstoši 
un efektīvi tiesību aizsardzības un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. Ja dalībvalstīs 
paredzētas tikai administratīvās 
procedūras, dalībvalstis nodrošina, ka 
ikvienu administratīvo lēmumu var 
apstrīdēt tiesā Hartas 47. panta nozīmē.

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šajā saistībā to darba ņēmēju rīcībā, 
kuri bijuši pakļauti diskriminācijai 
pilsonības dēļ vai jebkādam nepamatotam 
ierobežojumam, izmantojot savas tiesības 
brīvi pārvietoties, vajadzētu būt 
atbilstošiem un efektīviem tiesību 
aizsardzības un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem. Ja dalībvalstīs paredzētas tikai 
administratīvās procedūras, dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu administratīvo 
lēmumu var apstrīdēt tiesā Hartas 47. panta 
nozīmē.

(14) Šajā saistībā to darba ņēmēju rīcībā, 
kuri bijuši pakļauti diskriminācijai 
pilsonības dēļ vai jebkādam nepamatotam 
ierobežojumam, izmantojot savas tiesības 
brīvi pārvietoties, vajadzētu būt 
atbilstošiem un efektīviem tiesību 
aizsardzības un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem neatkarīgi no viņu statusa, 
piemēram, arī ja uz viņiem attiecas 
pārvietošanās brīvības tiesības saskaņā ar 
45. pantu vai ja viņi ir norīkoti darbā vai 
veic aģentūras darbu. Ja dalībvalstīs 
paredzētas tikai administratīvās 
procedūras, dalībvalstis nodrošina, ka 
ikvienu administratīvo lēmumu var 
apstrīdēt tiesā Hartas 47. panta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Iespējamība, ka darba ņēmēju 
tiesības tiek ievērotas, ir lielāka, ja viņi 
organizēti pārstāv savas intereses. 
Dalībvalstīm būtu jāveicina un jāatbalsta 
darba ņēmēju no citām dalībvalstīm 
organizēšanās un interešu pārstāvēšana, 
jo īpaši attiecībā uz neaizsargātiem darba 
ņēmējiem, piemēram, sezonas darba 
ņēmējiem, mājkalpotājiem vai seksuālo 
pakalpojumu jomā nodarbinātajām 
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personām.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Traian Ungureanu

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, apvienībām un 
juridiskajām personām vajadzētu būt 
tiesīgām iesaistīties tiesvedībā, kā to 
nosaka dalībvalstis, ikviena cietušā vārdā 
vai viņu atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, apvienībām un 
juridiskajām personām, kas var pārstāvēt 
darba ņēmēju juridiskās intereses,
vajadzētu būt tiesīgām saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem iesaistīties 
tiesvedībā ikviena cietušā vārdā vai viņu 
atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, apvienībām un
juridiskajām personām vajadzētu būt 
tiesīgām iesaistīties tiesvedībā, kā to 
nosaka dalībvalstis, ikviena cietušā vārdā 
vai viņu atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, arodbiedrībām, 
apvienībām, organizācijām vai citām 
juridiskajām personām vajadzētu būt 
tiesīgām iesaistīties tiesvedībā, kā to 
nosaka dalībvalstis, ikviena cietušā vārdā 
vai viņu atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, apvienībām un 
juridiskajām personām vajadzētu būt 
tiesīgām iesaistīties tiesvedībā, kā to 
nosaka dalībvalstis, ikviena cietušā vārdā 
vai viņu atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, apvienībām un 
juridiskajām personām vajadzētu būt 
tiesīgām iesaistīties tiesvedībā, kā to 
nosaka dalībvalstis, un saskaņā ar valsts 
praksi ikviena cietušā vārdā vai viņu 
atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Traian Ungureanu

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru šīs direktīvas 3. panta 2. punktā 
un 4. panta 2. punktā paredzētajiem 
termiņiem vajadzētu būt tādiem, kas pārāk 
neapgrūtina vai nepadara par praktiski 
neiespējamu ar Savienības tiesību aktiem 
piešķirto tiesību īstenošanu.

(16) Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru šīs direktīvas 3. panta 2. punktā 
un 4. panta 2. punktā paredzētajiem 
termiņiem vajadzētu būt tādiem, kas pārāk 
neapgrūtina vai nepadara par praktiski 
neiespējamu ar Savienības tiesību aktiem 
piešķirto tiesību īstenošanu. Gadījumā, ja 
ir pierādījumi, ka ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošana tiek 
apzināti kavēta, būtu jāpiemēro atbilstošas 
sankcijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Aizsardzība pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ tiktu nostiprināta, ja katrā 
dalībvalstī būtu organizācijas, kuru 
kompetencē ir vienlīdzīgas attieksmes 
veicināšana, ar pilsoņu lietām saistītu 
problēmu analīze, iespējamo risinājumu 
izpēte un konkrētas palīdzības 
nodrošināšana Savienības darba ņēmējiem, 
kas īsteno savas tiesības uz brīvu 
pārvietošanos.

(17) Aizsardzība pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ tiktu nostiprināta, ja katrā 
dalībvalstī būtu neatkarīgas un efektīvas 
organizācijas, kuru kompetencē ir 
vienlīdzīgas attieksmes veicināšana, ar 
pilsoņu lietām saistītu problēmu analīze, 
iespējamo risinājumu izpēte un konkrētas 
palīdzības nodrošināšana ES darba 
ņēmējiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katras dalībvalsts ziņā ir izlemt, vai 
šīs direktīvas 5. pantā minētos uzdevumus 
uzticēt iestādei, kas jau nodarbojas ar 
visdažādāko diskriminācijas veidu 
apkarošanu. Ja 5. pantā minētie uzdevumi 
tiks veikti, paplašinot jau izveidotas 
iestādes vai struktūras pilnvaras, 
dalībvalstij būtu jānodrošina, ka šādai 
iestādei vai struktūrai tiek piešķirti 
pietiekami līdzekļi papildu uzdevumu 
veikšanai, lai panāktu, ka necieš šo iestāžu 
vai struktūru līdzšinējo pienākumu 
veikšanas kvalitāte.

(18) Dalībvalstis tiek mudinātas šīs 
direktīvas 5. pantā minētos uzdevumus 
uzticēt līdztiesības veicināšanas iestādei, 
kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas
2000/43/EK 13. pantu vai jau nodarbojas 
ar visdažādāko diskriminācijas veidu 
apkarošanu. Ja 5. pantā minētie uzdevumi 
tiks veikti, paplašinot jau izveidotas 
iestādes vai struktūras pilnvaras, 
dalībvalstij būtu jānodrošina, ka šādai 
iestādei vai struktūrai tiek piešķirti 
pietiekami papildu līdzekļi papildu 
uzdevumu veikšanai, lai panāktu, ka 
efektīvi un atbilstoši tiek nodrošinātas 
visas šīs struktūras funkcijas un jo 
īpaši — ka necieš šo iestāžu vai struktūru 
līdzšinējo pienākumu veikšanas kvalitāte.
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Or. en

Grozījums Nr. 70
Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Komisija un dalībvalstis tiek 
aicinātas izveidot kontaktpunktus, kas 
sniedz skaidru un sīku informāciju un 
nodrošina dalībvalstu standartus saistībā 
ar darba ņēmēju pārvietošanās brīvības 
veicināšanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 71
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Komisija un dalībvalstis tiek 
aicinātas izveidot Eiropas valstu 
kontaktpunktu tīklu, lai dalītos ar 
informāciju par labu praksi un uzlabotu 
dalībvalstu savstarpējo sadarbību darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā. 
Dalībvalstis tiek aicinātas kopā ar 
kaimiņvalstīm izveidot divpusēju tīklu, 
komiteju, iestādi vai organizāciju, kuras 
mērķis ir konsultēt pārrobežu darba 
ņēmējus un risināt viņu problēmas. 
Valstu kontaktpunktiem un divpusējiem 
tīkliem, komitejām, iestādēm vai 
organizācijām būtu jāsadarbojas ar tām 
iestādēm un organizācijām, kuru 
pienākums ir koordinēt Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par 
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sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu īstenošanu.

Or. nl

Grozījums Nr. 72
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
veicināta sinerģija ar Savienības līmenī jau 
esošiem informācijas un atbalsta rīkiem un 
ka šajā nolūkā jau pastāvošās vai jaunās 
struktūras vai iestādes ir informētas, 
izmanto un sadarbojas ar esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem, 
piemēram, “Tava Eiropa”, SOLVIT, 
EURES, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un 
vienas pieturas aģentūrām.

(19) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
veicināta sinerģija ar Savienības līmenī jau 
esošiem informācijas un atbalsta rīkiem un 
ka šajā nolūkā jau pašreizējās vai jaunās 
struktūras vai iestādes ir informētas, 
izmanto un sadarbojas ar esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem, 
piemēram, “Tava Eiropa”, SOLVIT, 
EURES, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un 
vienas pieturas aģentūrām. Dalībvalstis arī 
nodrošina, ka pašreizējās vai 
jaunizveidotās struktūras var piekļūt 
arodbiedrību, apvienību, organizāciju vai 
citu juridisko personu nodrošinātajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem, kā 
arī izmantot tos un savstarpēji 
sadarboties.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
veicināta sinerģija ar Savienības līmenī jau 
esošiem informācijas un atbalsta rīkiem un 
ka šajā nolūkā jau pastāvošās vai jaunās 

(19) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
veicināta sinerģija ar Savienības līmenī jau 
esošiem individuālās konsultēšanas, 
informācijas un atbalsta rīkiem un ka šajā 
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struktūras vai iestādes ir informētas, 
izmanto un sadarbojas ar esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem, 
piemēram, “Tava Eiropa”, SOLVIT, 
EURES, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un 
vienas pieturas aģentūrām.

nolūkā jau pašreizējās vai jaunās struktūras 
vai iestādes ir informētas, izmanto un 
sadarbojas ar esošajiem informācijas un 
palīdzības dienestiem, piemēram,
pārrobežu darba ņēmējiem un darba 
devējiem paredzētajām EURES pārrobežu 
partnerībām, “Tava Eiropa”, SOLVIT, 
EURES, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un 
vienas pieturas aģentūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
veicināta sinerģija ar Savienības līmenī jau 
esošiem informācijas un atbalsta rīkiem un 
ka šajā nolūkā jau pastāvošās vai jaunās 
struktūras vai iestādes ir informētas, 
izmanto un sadarbojas ar esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem, 
piemēram, “Tava Eiropa”, SOLVIT, 
EURES, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un 
vienas pieturas aģentūrām.

(19) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
veicināta sinerģija ar Savienības līmenī jau 
esošiem informācijas un atbalsta rīkiem un 
ka šajā nolūkā jau pašreizējās vai jaunās 
struktūras vai iestādes ir informētas, 
izmanto un sadarbojas ar esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem, 
piemēram, “Tava Eiropa”, SOLVIT, 
EURES, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un 
vienas pieturas aģentūrām. Būtu jāveicina 
arī attiecīgo struktūru pārrobežu saziņa, 
koordinācija un sadarbība.

Or. nl

Grozījums Nr. 75
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs ar 
nevalstiskajām organizācijām un starp 

(20) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs 
starp sociālajiem partneriem un ar 
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sociālajiem partneriem, lai novērstu un 
apkarotu dažādus diskriminācijas veidus 
pilsonības dēļ.

nevalstiskajām organizācijām, lai novērstu 
un apkarotu visus diskriminācijas veidus 
pilsonības dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs ar 
nevalstiskajām organizācijām un starp 
sociālajiem partneriem, lai novērstu un 
apkarotu dažādus diskriminācijas veidus 
pilsonības dēļ.

(20) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs ar 
sociālajiem partneriem un nevalstiskajām 
organizācijām, lai novērstu un apkarotu 
dažādus diskriminācijas veidus pilsonības 
dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs ar 
nevalstiskajām organizācijām un starp
sociālajiem partneriem, lai novērstu un 
apkarotu dažādus diskriminācijas veidus 
pilsonības dēļ.

(20) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs ar 
sociālajiem partneriem un nevalstiskajām 
organizācijām, lai novērstu un apkarotu 
dažādus diskriminācijas veidus pilsonības 
dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām.

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām. Šādas tiesības 
bez diskriminācijas ir jānodrošina 
pastāvīgajiem, sezonas vai pārrobežu 
darba ņēmējiem un tiem, kuru darbību 
mērķis ir pakalpojumu sniegšana. 
Sniegtajā informācijā jāiekļauj fakti arī 
par fiktīvo pašnodarbinātību vai fiktīvi 
darbā norīkotiem darba ņēmējiem, lai 
palīdzētu darba ņēmējiem īstenot savas 
tiesības un aizsargātu neaizsargātākos 
darba ņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām.

(21) Dalībvalstīm būtu jādara visa saistītā 
informācija par mājokļiem, veselības
aprūpes nodrošinājumu, sociālās 
apdrošināšanas iemaksu priekšrocībām 
un trūkumiem attiecībā uz darba ņēmēja 
partneri, nodokļiem un pabalstiem, kas 
saistīti ar bērna kopšanu, un tiesībām uz 
pensiju plaši un viegli pieejama pārējo 
dalībvalstu darba ņēmējiem, darba 
devējiem un citām ieinteresētajām 
personām visās attiecīgajās valodās.
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka darba 
ņēmējiem un viņu ģimenes locekļiem par 
samērīgu cenu ir pieejami valodu kursi.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām.

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām, kā arī būtu 
jādara pieejama visa saistītā informācija 
par mājokļiem, veselības apdrošināšanu, 
nodokļu atbrīvojumiem un sociālajiem 
pakalpojumiem visās attiecīgajās valodās.

Or. de

Grozījums Nr. 82
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām.

(21) Dalībvalstis nodrošina, ka 
informācija par nodarbinātības 
noteikumiem un to ievērošanu ir plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām. Dalībvalstis pēc 
pieprasījuma sniedz šādu informāciju 
visiem saviem pilsoņiem, kuri vēlas 
izmantot savas pārvietošanās brīvības 
tiesības un pārvietoties uz citu dalībvalsti.

Or. de

Grozījums Nr. 83
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām.

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem un pārrobežu darba ņēmējiem, 
darba devējiem un citām ieinteresētajām 
personām. Darba ņēmēji īpaši būtu 
jāinformē par viņu tiesībām un 
pienākumiem saistībā ar migrāciju, 
imigrāciju un pārrobežu nodarbinātību.

Or. nl

Grozījums Nr. 84
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija (21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
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par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām.

par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem, arodbiedrībām
un citām ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Dalībvalstīm pēc pieprasījuma būtu 
jāsniedz informācija par ES pārvietošanās 
brīvības tiesībām saviem pilsoņiem, kas 
vēlas īstenot tiesības brīvi pārvietoties uz 
citu dalībvalsti. Veicinot informācijas 
pastāvīgo pieejamību un apmaiņu, 
dalībvalstis tiek mudinātas izmantot 
Eiropas valstu kontaktpunktu tīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku informāciju par šīs 
direktīvas noteikumiem un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 attiecīgajiem noteikumiem. 
Šai informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
tīmekļa vietnēs.

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku attiecīgo informāciju 
par šīs direktīvas noteikumiem un Regulas 
(ES) Nr. 492/2011 attiecīgajiem 
noteikumiem, kā arī informāciju par 
struktūrām, kurām uzticēti 5. pantā 
minētie uzdevumi. Šai informācijai arī 
vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES tīmekļa vietnēs.
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Or. de

Grozījums Nr. 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku informāciju par šīs 
direktīvas noteikumiem un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 attiecīgajiem noteikumiem. 
Šai informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
tīmekļa vietnēs.

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku informāciju par šīs 
direktīvas noteikumiem un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 attiecīgajiem noteikumiem, 
tostarp informāciju par iestādēm, kurām 
uzticēta 5. pantā minēto uzdevumu 
veikšana. Šai informācijai arī vajadzētu būt 
viegli pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
tīmekļa vietnēs.

Or. pl

Grozījums Nr. 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku informāciju par šīs 
direktīvas noteikumiem un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 attiecīgajiem noteikumiem. 
Šai informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
tīmekļa vietnēs.

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku informāciju par 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 noteikumiem, 
tostarp informāciju par iestādēm, kurām 
uzticēti 5. pantā minētie uzdevumi. Šai 
informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
tīmekļa vietnēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku informāciju par šīs 
direktīvas noteikumiem un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 attiecīgajiem noteikumiem. 
Šai informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
tīmekļa vietnēs.

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, arodbiedrībām,
darba ņēmējiem un citām ieinteresētajām 
personām varētu sniegt viegli pieejamu 
informāciju par šīs direktīvas noteikumiem 
un Regulas (ES) Nr. 492/2011 
noteikumiem. Šai informācijai arī 
vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES tīmekļa vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
visu dalībvalstu amatpersonas, kas ir 
atbildīgas par Regulas (ES) Nr. 492/2011 
un šīs direktīvas piemērošanu, ir 
apmācītas saskaņā ar vienotiem 
principiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 91
Traian Ungureanu

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības 
migrējošo darba ņēmēju aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Tomēr labvēlīgāku 
noteikumu ieviešanai vai saglabāšanai 
vajadzētu būt proporcionālai dalībvalsts 
sociāli ekonomiskajai situācijai. Šajā 
nolūkā Komisijai būtu jāievieš kritēriju 
un metodikas kopums, saskaņā ar kuru ir 
skaidri un pārredzami jāizstrādā pilnīgs 
pamatojums, kurš balstās uz 
pārliecinošiem argumentiem un datiem, 
tostarp visiem svarīgajiem sociāli 
ekonomiskajiem rādītājiem, kas ir pamatā 
secinājumam par šādu noteikumu 
nepieciešamību. Kritērijiem un metodikai
vajadzētu būt piemērojamiem visām 
dalībvalstīm. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības 
migrējošo darba ņēmēju aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības 
migrējošo darba ņēmēju aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Dalībvalstis var, un tās tiek 
mudinātas paplašināt šīs direktīvas 
individuālo darbības jomu, lai attiecinātu 
to uz visām personām, kas strādā pārējās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, un viņu 
ģimenes locekļiem neatkarīgi no šo 
personu statusa. Turklāt dalībvalstis var 
arī paplašināt to iestāžu kompetences, 
kurām uzticēti uzdevumi saistībā ar 
Savienības migrējošo darba ņēmēju 
aizsardzību pret diskrimināciju pilsonības 
dēļ, iekļaujot šo iestāžu pienākumos arī 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ attiecībā uz 
visiem Savienības pilsoņiem un viņu 
ģimenes locekļiem, kas īsteno savas 
tiesības uz brīvu pārvietošanos, kuras 
nostiprinātas LESD 21. pantā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nav attaisnojums tam, 
ka pasliktinās katras dalībvalsts līdzšinējā 
situācija.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
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iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības 
migrējošo darba ņēmēju aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības 
migrējošo un mobilo darba ņēmēju 
aizsardzību pret diskrimināciju pilsonības 
dēļ, iekļaujot šo iestāžu pienākumos arī 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ attiecībā uz 
visiem Savienības pilsoņiem un viņu 
ģimenes locekļiem, kas īsteno savas 
tiesības uz brīvu pārvietošanos, kuras 
nostiprinātas LESD 21. pantā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības 
migrējošo darba ņēmēju aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar to ES darba 
ņēmēju, kas strādā citās dalībvalstīs,
aizsardzību pret diskrimināciju pilsonības 
dēļ, iekļaujot šo iestāžu pienākumos arī 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ attiecībā uz 
visiem Savienības pilsoņiem un viņu 
ģimenes locekļiem, kas īsteno savas 
tiesības uz brīvu pārvietošanos, kuras 
nostiprinātas LESD 21. pantā un Eiropas 
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Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības
migrējošo darba ņēmēju aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības
mobilo darba ņēmēju (tostarp pārrobežu 
darba ņēmēju) aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šīs 
direktīvas īstenošana nedrīkst būt 
attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

Or. nl



AM\1004217LV.doc 43/89 PE519.521v02-00

LV

Grozījums Nr. 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Dalībvalstīm būtu arī jāpieņem 
nepieciešamie tiesību akti, noteikumi un 
administratīvie akti, lai novērstu jebkāda 
veida diskrimināciju un/vai šķēršļus 
vienlīdzīgai attieksmei un pārvietošanās 
brīvībai, kā noteikts 2. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pēc tam, kad būs pagājis pietiekams 
laiks kopš direktīvas īstenošanas sākuma, 
Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums par tās 
īstenošanu, īpaši izvērtējot, vai būtu 
jāiesniedz kāds priekšlikums, kas 
nepieciešams, lai garantētu labāku 
Savienības tiesību aktu izpildi brīvas 
pārvietošanās jomā.

(26) Pēc tam, kad būs pagājis pietiekams 
laiks kopš direktīvas īstenošanas sākuma, 
Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums par tās 
īstenošanu, īpaši izvērtējot, vai būtu 
jāiesniedz kāds priekšlikums, kas 
nepieciešams, lai garantētu labāku 
Savienības tiesību aktu izpildi brīvas 
pārvietošanās jomā. Šis novērtējums būtu 
jāsagatavo, ņemot vērā dzimumu 
līdztiesības principus.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, proti, 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), tiesības uz 
nediskrimināciju (21. pants un jo īpaši tā 
2. punkts attiecībā uz aizliegumu 
diskriminācijai pilsonības dēļ), tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
godīgi un taisnīgi darba apstākļi
(31. pants), tiesības uz pārvietošanās un 
uzturēšanās brīvību (45. pants) un tiesības 
uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu 
tiesu (47. pants). Tā ir jāīsteno saskaņā ar 
šīm tiesībām un principiem.

(27) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, proti, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvība 
(12. pants), brīvība izvēlēties profesiju un 
tiesības strādāt (15. pants), tiesības uz 
nediskrimināciju (21. pants un jo īpaši tā 
2. punkts attiecībā uz aizliegumu 
diskriminācijai pilsonības dēļ), tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
tiesības uz aizstāvību nepamatotas 
atlaišanas gadījumā (30. pants), tiesības 
uz godīgiem un taisnīgiem darba 
apstākļiem (31. pants), tiesības uz sociālo 
nodrošinājumu un sociālo palīdzību 
(34. pants), tiesības uz pārvietošanās un 
uzturēšanās brīvību (45. pants) un tiesības 
uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu 
tiesu (47. pants). Tā ir jāīsteno saskaņā ar 
šīm tiesībām un principiem.

Or. de

Grozījums Nr. 99
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, proti, 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), tiesības uz 
nediskrimināciju (21. pants un jo īpaši tā 
2. punkts attiecībā uz aizliegumu 
diskriminācijai pilsonības dēļ), tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
godīgi un taisnīgi darba apstākļi 
(31. pants), tiesības uz pārvietošanās un 
uzturēšanās brīvību (45. pants) un tiesības 

(27) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, proti, 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), tiesības uz 
nediskrimināciju (21. pants un jo īpaši tā 
1. punkts attiecībā uz diskriminācijas 
aizliegumu dzimuma dēļ un 2. punkts 
attiecībā uz aizliegumu diskriminācijai 
pilsonības dēļ), tiesības uz kolektīvām 
sarunām un rīcību (28. pants), godīgi un 
taisnīgi darba apstākļi (31. pants), tiesības 
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uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu 
tiesu (47. pants). Tā ir jāīsteno saskaņā ar 
šīm tiesībām un principiem.

uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību 
(45. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu (47. pants). Tā 
ir jāīsteno saskaņā ar šīm tiesībām un 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Šīs direktīvas noteikumos tiek 
ievēroti dažādie dalībvalstu darba tirgus 
modeļi, tostarp tie darba tirgus modeļi, ko 
regulē koplīgumi.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, ar 
kuriem vienotāk piemēro un īsteno praksē 
tiesības, kas piešķirtas ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
45. pantu un paredzētas 1.–10. pantā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā.

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, ar 
kuriem vienotāk piemēro un īsteno praksē 
tiesības, kas piešķirtas ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD)
45. pantu un paredzētas 1.–10. pantā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā, tostarp pārrobežu 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvību 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
nediskriminējot dzīvesvietas valsts dēļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, ar 
kuriem vienotāk piemēro un īsteno praksē 
tiesības, kas piešķirtas ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
45. pantu un paredzētas 1.–10. pantā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā.

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, ar 
kuriem vienotāk piemēro un īsteno praksē 
darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu, 
kuri pārvietojas Savienības teritorijā,
tiesības, tostarp tās, kas piešķirtas ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 45. pantu un paredzētas 1.–
10. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo direktīvu, tiek nodrošināts dokuments, kas palīdz darba ņēmējiem īstenot savas 
tiesības un izvirzīt prasības attiecībā uz tām. Tai būtu jāattiecas uz visiem darba ņēmējiem, 
kas saskaras ar šo problēmu, neatkarīgi no viņu statusa, tādēļ individuālā darbības joma ir 
jāpaplašina. Tādējādi attiecībā uz problēmām un diskriminācijas veidiem, ar ko saskaras 
migrējošie vai mobilie darba ņēmēji, ir pieejami šīs direktīvas atbalsta instrumenti.

Grozījums Nr. 103
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarbinātības un darba nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz atalgojumu un atlaišanu,

b) nodarbinātības un darba nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz diskriminācijas jebkāda 
iemesla dēļ novēršanu, atalgojumu un 
atlaišanu,
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Or. en

Grozījums Nr. 104
Ole Christensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarbinātības un darba nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz atalgojumu un atlaišanu,

b) nodarbinātības un darba nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz atalgojumu, atlaišanu, kā 
arī veselības aizsardzību un drošību 
darbā,

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarbinātības un darba nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz atalgojumu un atlaišanu,

b) nodarbinātības un darba nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz atalgojumu, koplīgumiem
un atlaišanu,

Or. de

Grozījums Nr. 106
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tiesības darbā,

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) veselības aizsardzība un drošība 
darbā,

Or. en

Grozījums Nr. 108
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo un nodokļu priekšrocību 
pieejamība,

c) sociālo un nodokļu priekšrocību, tostarp 
sociālā nodrošinājuma, pieejamība,

Or. en

Grozījums Nr. 109
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sociālā nodrošinājuma pieejamība,

Or. de
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Grozījums Nr. 110
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sociālā nodrošinājuma, tostarp 
veselības aprūpes, pieejamība,

Or. en

Grozījums Nr. 111
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dalība arodbiedrībās, d) dalība arodbiedrībās un citās ar darbu 
saistītās organizācijās,

Or. en

Grozījums Nr. 112
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dalība arodbiedrībās, d) dalība arodbiedrībās un arī attiecīgajās 
kolektīvajās sarunās un rīcībā,

Or. de

Grozījums Nr. 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apmācības pieejamība, e) tiesības uz apmācību,

Or. en

Grozījums Nr. 114
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apmācības pieejamība, e) apmācības un kvalifikācijas celšanas
pieejamība,

Or. de

Grozījums Nr. 115
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) izglītības pieejamība darba ņēmēju 
bērniem.

g) izglītības, tostarp agrīnās pirmsskolas 
izglītības un aprūpes, pieejamība darba 
ņēmēju bērniem.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nodarbinātības dienestu pieejamība,

Or. en

Grozījums Nr. 117
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) pasākumi un programmas 
integrācijas un mobilitātes veicināšanai,

Or. de

Grozījums Nr. 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – gb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) sociālās aizsardzības tiesības,

Or. en

Grozījums Nr. 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu attiecina uz visiem 
Savienības pilsoņiem, kuri nodarbinātības 
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nolūkā pārvietojas uz citu dalībvalsti vai 
tajā dzīvo, un viņu ģimenes locekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Šī direktīva attiecas uz darba ņēmējiem, 
kuri īsteno darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvības tiesības, tostarp pastāvīgajiem, 
sezonas un pārrobežu darba ņēmējiem un 
personām, kuru darbības mērķis ir 
pakalpojumu sniegšana. Direktīva 
attiecas arī uz fiktīvi pašnodarbinātiem 
vai darbā norīkotiem darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
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procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām. Jābūt pieejamam 
saprotamam un skaidram algas 
aprēķinam, un darba ņēmējam jāsaņem 
darba laika uzskaites grafiks.

Or. de

Grozījums Nr. 122
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

1. Lai panāktu Līguma 45. un 49. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu, kas attiecas uz 
pārvietošanās brīvību, izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš no diskriminācijas vai
tādēļ, ka ir nepamatoti ierobežotas viņu 
brīvas pārvietošanās tiesības, vai tādēļ, ka 
viņiem nav piemērots vienlīdzīgas
attieksmes princips, arī pēc tādu attiecību 
izbeigšanās, kurās, iespējams, ir notikusi 
diskriminācija, neatkarīgi no viņu statusa
būtu pieejamas tiesas un/vai 
administratīvās procedūras, tostarp 
samierināšanas procedūras gadījumos, kad 
dalībvalstis tās uzskata par lietderīgām.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri, tādēļ ka 
likumīgi dzīvo Savienībā, uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš no nepamatotiem 
ierobežojumiem, tostarp dubultas 
aplikšanas ar nodokļiem, attiecībā uz viņu 
brīvas pārvietošanās tiesībām, vai tādēļ, ka 
viņiem nav piemērots vienlīdzīgas 
attieksmes princips, arī pēc tādu attiecību 
izbeigšanās, kurās, iespējams, ir notikusi 
diskriminācija, būtu pieejamas tiesas un/vai 
administratīvās procedūras, tostarp 
samierināšanas procedūras gadījumos, kad 
dalībvalstis tās uzskata par lietderīgām.



AM\1004217LV.doc 55/89 PE519.521v02-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 125
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem, 
tostarp pārrobežu darba ņēmējiem, un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām. Tādēļ dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka šādās tiesas un/vai
administratīvajās procedūrās darba devēji 
nekavē darba ņēmējus īstenot savas 
tiesības.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem, 
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viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

tostarp pārrobežu darba ņēmējiem, un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izveido vai pielāgo
pašreizējās informācijas sistēmas, lai 
nodrošinātu, ka darba ņēmēji un viņu 
ģimenes locekļi neatkarīgi no savām 
valodu prasmēm ir informēti par savām 
tiesībām, pašreizējām atbalsta struktūrām, 
to mehānismiem un procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka darba 
ņēmēji, kas uzsāk tiesas vai 
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administratīvās procedūras, šīs rīcības dēļ 
nesaskaras ar nelabvēlīgu sava darba 
devēja attieksmi.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un praksi nodrošina, ka ir 
pieejami nepieciešamie mehānismi, lai 
darba ņēmēji varētu izvirzīt prasības 
attiecībā uz jebkādu tiem pienākošos 
samaksu un saņemt to un/vai trešās 
personas šajā nolūkā varētu rīkoties 
minēto darba ņēmēju vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis nodrošina, ka ir 
pieejamas efektīvas, samērīgas un 
preventīvas sankcijas attiecībā uz 
pārvietošanās brīvības tiesību un 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
nepamatotu ierobežošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Traian Ungureanu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu. Pretējā 
gadījumā būtu jāpiemēro attiecīgas 
sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

2. Šo tiesību īstenošanas termiņi ir tādi, ka 
tie būtiski neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 133
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 2. Šo tiesību īstenošanas termiņiem jābūt 
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valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

tādiem, lai šīs tiesības varētu īstenot 
atbilstošajā laikposmā. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie būtiski neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

2. Šīs direktīvas 3. panta noteikumus
piemēro, neskarot valstu noteikumus par šo 
tiesību īstenošanas termiņiem. Šie termiņi 
ir tādi, ka tie pārāk neapgrūtina vai 
nepadara par praktiski neiespējamu ar 
Savienības tiesību aktiem piešķirto tiesību 
īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai atvieglotu saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirto tiesību īstenošanu, 
darba ņēmēji ir tiesīgi saņemt no darba 
devēja pārbaudāmu, skaidru un 
saprotamu algas aprēķinu. Dalībvalstis 
pieņem vienotas prasības attiecībā uz 
algas aprēķina veidlapu un saturu.

Or. de

Grozījums Nr. 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Lai atvieglotu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu, darba 
ņēmēji ir tiesīgi saņemt darba laika 
uzskaites grafiku. Gadījumā, ja darba 
devējs ir iesaistīts tiesas procesā ar darba 
ņēmēju, darba devējam ir pierādīšanas 
pienākums attiecībā uz darba laika 
uzskaites grafiku.

Or. de

Grozījums Nr. 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Lai atvieglotu saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirto tiesību īstenošanu, 
dalībvalstis pieņem noteikumus, saskaņā 
ar kuriem darba ņēmējam ir atļauts 
pieprasīt atmaksu par izdevumiem, kas 
radušies, iesniedzot pieprasījumu attiecībā 
uz nepieciešamās informācijas 
nodrošināšanu, jo īpaši par konsultāciju, 
ceļa un tulkošanas izdevumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 139
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apvienību, organizāciju vai citu juridisko 
personu rīcība

Arodbiedrību, apvienību, organizāciju vai 
citu juridisko personu rīcība

Or. en

Grozījums Nr. 140
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kurām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktos noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, darba ņēmēja un 
viņa ģimenes locekļu vārdā vai darba 
ņēmēja un viņu ģimenes locekļu atbalstam 
ar šā darba ņēmēja atļauju drīkst iesaistīties 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
arodbiedrības, organizācijas vai citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses 
nodrošināt šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darba ņēmēja un viņa ģimenes 
locekļu vārdā vai darba ņēmēja un viņu 
ģimenes locekļu atbalstam, ja 
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jebkurā tiesas un/vai administratīvā 
procedūrā, kas paredzēta, lai panāktu 
Līguma 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

nepieciešams, ar šā darba ņēmēja atļauju 
drīkst iesaistīties jebkurā tiesas un/vai 
administratīvā procedūrā, kas paredzēta, lai 
panāktu Līguma 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 141
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kurām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktos noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, darba ņēmēja un 
viņa ģimenes locekļu vārdā vai darba 
ņēmēja un viņu ģimenes locekļu atbalstam 
ar šā darba ņēmēja atļauju drīkst 
iesaistīties jebkurā tiesas un/vai 
administratīvā procedūrā, kas paredzēta, lai 
panāktu Līguma 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
arodbiedrības, apvienības, organizācijas 
vai citas juridiskās personas, kurām 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktos, 
koplīgumos vai valsts praksē noteiktajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses 
nodrošināt šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, kopējo interešu vai darba 
ņēmēja un viņa ģimenes locekļu vārdā vai 
darba ņēmēja un viņu ģimenes locekļu 
atbalstam drīkst iesaistīties jebkurā tiesas 
un/vai administratīvā procedūrā, kas 
paredzēta, lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto tiesību īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Arodbiedrībām, apvienībām, organizācijām un citām juridiskām personām vajadzētu būt 
iespējai darba ņēmēja vārdā vai darba ņēmēja atbalstam iesaistīties tiesas un/vai 
administratīvās procedūrās bez darba ņēmēja atļaujas. Par koplīgumiem, kas dažās 
dalībvalstīs regulē darba tirgu, savstarpēji vienojas un tos paraksta tie sociālie partneri, kas 
ir šo līguma līgumslēdzēja puses un tādējādi ir tiesīgas aizstāvēt savas intereses bez darba 
ņēmēja atļaujas.
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Grozījums Nr. 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kurām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktos noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, darba ņēmēja un 
viņa ģimenes locekļu vārdā vai darba 
ņēmēja un viņu ģimenes locekļu atbalstam 
ar šā darba ņēmēja atļauju drīkst 
iesaistīties jebkurā tiesas un/vai 
administratīvā procedūrā, kas paredzēta, lai 
panāktu Līguma 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kurām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktos noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, darba ņēmēja un 
viņa ģimenes locekļu vārdā vai darba 
ņēmēja un viņu ģimenes locekļu atbalstam, 
ja vien attiecīgās personas neiebilst, drīkst 
iesaistīties jebkurā tiesas un/vai 
administratīvā procedūrā, kas paredzēta, lai 
panāktu Līguma 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Kolektīvas prasības tiek nopietni ierobežotas, ja konkrētos apstākļos atsevišķi darba ņēmēji, 
kas ir atgriezušies savā piederības valstī, nevar tikt identificēti. Tādējādi šis noteikums 
attiecībā uz darba ņēmēju atļauju būtu jāierobežo.

Grozījums Nr. 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kurām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktos noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, darba ņēmēja un 
viņa ģimenes locekļu vārdā vai darba 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kurām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktos un praksē noteiktajiem kritērijiem ir 
likumīgas intereses nodrošināt šīs 
direktīvas noteikumu ievērošanu, darba 
ņēmēja un viņa ģimenes locekļu vārdā vai 
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ņēmēja un viņu ģimenes locekļu atbalstam 
ar šā darba ņēmēja atļauju drīkst iesaistīties 
jebkurā tiesas un/vai administratīvā 
procedūrā, kas paredzēta, lai panāktu 
Līguma 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

darba ņēmēja un viņu ģimenes locekļu 
atbalstam ar šā darba ņēmēja atļauju ir 
tiesīgas iesaistīties jebkurā tiesas un/vai 
administratīvā procedūrā, kas paredzēta, lai 
panāktu LESD 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka šīm 
apvienībām un organizācijām, sagatavojot 
kolektīvas prasības un turpmākajos 
pasākumos pēc to sagatavošanas, ir 
neierobežotas iespējas sazināties ar 
attiecīgajiem darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

2. Šīs direktīvas 4. panta noteikumus
piemēro, neskarot valstu noteikumus par šo 
tiesību īstenošanas termiņiem. Šie termiņi 
ir tādi, ka tie pārāk neapgrūtina vai 
nepadara par praktiski neiespējamu ar 
Savienības tiesību aktiem piešķirto tiesību 
īstenošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 146
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir 
līdzīgi mērķi, taču aptver diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka esošajām 
iestādēm tiek piešķirti pietiekami līdzekļi 
papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir 
līdzīgi mērķi, taču aptver diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka esošajām 
iestādēm tiek piešķirti pietiekami līdzekļi 
papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte. 
Dalībvalstis nodrošina, ka šīs struktūras ir 
atbildīgas tikai par darba ņēmēju 
interesēm un ka tām nav interešu 
konflikta ar saimnieciskiem vai cita veida 
mērķiem.

Or. de

Grozījums Nr. 147
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
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analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir 
līdzīgi mērķi, taču aptver diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka esošajām 
iestādēm tiek piešķirti pietiekami līdzekļi 
papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs iestādes visos savas 
darbības posmos ievēro dzimumu 
līdztiesības principus. Dalībvalstis 
nodrošina, ka visi darba ņēmēji —
neatkarīgi no viņu statusa — pirms vai 
pēc mobilitātes vai tās laikā var izmantot 
šo iestāžu pakalpojumus, nesaskaroties ar 
diskrimināciju. Šādas iestādes var ietilpt 
valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir līdzīgi 
mērķi, taču aptver diskrimināciju dažādu 
iemeslu dēļ. Šajā gadījumā dalībvalsts 
nodrošina, ka esošajām iestādēm tiek 
piešķirti pietiekami līdzekļi papildu 
uzdevumu veikšanai, lai nodrošinātu, ka 
necieš šo iestāžu līdzšinējo pienākumu 
veikšanas kvalitāte.

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums: ja šādas struktūras tiek izveidotas, tām jābūt atvērtām visiem attiecīgajiem 
darba ņēmējiem neatkarīgi no tā, vai uz viņiem attiecas pārejas pasākumi vai viņi ir aģentūru 
vai darbā norīkoti darba ņēmēji. Visiem mobilajiem darba ņēmējiem būtu jābūt pieejai šādām 
struktūrām.

Grozījums Nr. 148
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 

1. Dalībvalstis izraugās vienu vai vairākas
iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
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pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir 
līdzīgi mērķi, taču aptver diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka esošajām 
iestādēm tiek piešķirti pietiekami līdzekļi 
papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir 
līdzīgi mērķi, taču aptver diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka esošajām 
iestādēm tiek piešķirti pietiekami līdzekļi 
papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir 
līdzīgi mērķi, taču aptver diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka esošajām 
iestādēm tiek piešķirti pietiekami līdzekļi 
papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt pašreizējās valsts līmeņa aģentūrās
vai iestādēs, kurām ir līdzīgi mērķi, taču 
aptver diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ. 
Šajā gadījumā dalībvalsts nodrošina, ka 
esošajām iestādēm tiek piešķirti pietiekami 
līdzekļi papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu efektīvu un atbilstošu visu 
iestādes funkciju īstenošanu un jo 
īpaši, — ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir 
līdzīgi mērķi, taču aptver diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka esošajām 
iestādēm tiek piešķirti pietiekami līdzekļi 
papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt pašreizējās valsts līmeņa aģentūrās
vai iestādēs, kurām ir līdzīgi mērķi, taču 
aptver diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ. 
Šajā gadījumā dalībvalsts nodrošina, ka 
esošajām iestādēm tiek piešķirti pietiekami 
līdzekļi papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.
Dalībvalstīm saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem būtu jāuztic nevalstiskām 
organizācijām pienākums atbalstīt 
diskriminētās personas.

Or. de

Grozījums Nr. 151
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka šo iestāžu 
kompetencē ir šādi uzdevumi:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka šo iestāžu 
kompetence neskar valsts uzdevumus, 
praksi vai sociālo partneru kompetenci:

Or. en

Grozījums Nr. 152
Phil Bennion
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) neskarot darba ņēmēju vai viņu ģimenes 
locekļu un 4. pantā minēto apvienību un 
organizāciju vai citu juridisko personu 
tiesības, sniegt neatkarīgu juridisku un/vai 
cita veida palīdzību darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem sūdzību 
iesniegšanā;

a) neskarot darba ņēmēju vai viņu ģimenes 
locekļu un 4. pantā minēto apvienību un 
organizāciju vai citu juridisko personu 
tiesības, saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un praksi sniegt neatkarīgu juridisku 
un/vai cita veida palīdzību darba ņēmējiem 
vai viņu ģimenes locekļiem sūdzību 
iesniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju pilsonības dēļ;

b) veikt neatkarīgus apsekojumus un 
neatkarīgas analīzes par diskrimināciju un 
diskriminācijas novēršanu pilsonības dēļ
un/vai attiecībā uz pārrobežu darba 
ņēmējiem — dzīvesvietas dēļ; būtu 
jānorāda katras dalībvalsts darbavietas, 
kurās ir noteikti ierobežojumi saistībā ar 
pilsonību;

Or. nl

Grozījums Nr. 154
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veikt neatkarīgus apsekojumus par b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
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diskrimināciju pilsonības dēļ; diskrimināciju pilsonības dēļ un saistībā ar 
diskrimināciju jebkāda cita iemesla dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) publicēt neatkarīgus ziņojumus un sniegt 
ieteikumus par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar šādu diskrimināciju;

c) publicēt neatkarīgus ziņojumus un sniegt 
ieteikumus par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar šādu diskrimināciju un citiem 
tieši vai netieši saistītiem diskriminācijas 
veidiem (piemēram, dzimumu 
diskriminācija);

Or. en

Pamatojums

Strādājot ārpus savas piederības dalībvalsts, sievietes bieži saskaras ar divkāršu 
diskrimināciju. Pārrobežu problēmas bieži ietekmē grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
tiesības, kā arī tiesības uz atvaļinājumu slimības vai ģimenes iemeslu dēļ. Tas būtu jāņem 
vērā.

Grozījums Nr. 156
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) informēt jaunos absolventus un 
pēdējā mācību gada studentus par viņu 
tiesībām, strādājot ārvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) neskarot darba ņēmēju vai viņu ģimenes 
locekļu un 4. pantā minēto apvienību un 
organizāciju vai citu juridisko personu 
tiesības, sniegt neatkarīgu juridisku un/vai 
cita veida palīdzību darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem sūdzību 
iesniegšanā;

a) neskarot darba ņēmēju vai viņu ģimenes 
locekļu un 4. pantā minēto apvienību un 
organizāciju vai citu juridisko personu 
tiesības, sniegt neatkarīgu juridisku un/vai 
cita veida palīdzību darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem sūdzību 
iesniegšanā, tostarp saistībā ar visiem 
valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz darba 
tiesībām;

Or. de

Grozījums Nr. 158
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
tādiem Savienības līmenī esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem kā 
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un vienas pieturas 
aģentūras, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem.

3. Dalībvalstīm būtu jāveicina, ka esošās 
vai jaunizveidotās iestādes izmanto tādus
Savienības līmenī pašreizējos informācijas 
un palīdzības dienestus kā “Tava Eiropa”, 
SOLVIT, EURES, Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkls un vienas pieturas aģentūras, 
un ka tās sadarbojas ar tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
tādiem Savienības līmenī esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem kā 
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un vienas pieturas 
aģentūras, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
tādiem Savienības līmenī esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem kā 
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un vienas pieturas 
aģentūras, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem. 
Dalībvalstis arī nodrošina, ka pašreizējās 
vai jaunizveidotās iestādes ir informētas 
par arodbiedrību, apvienību, organizāciju 
vai citu juridisko personu pašreizējiem 
informācijas un palīdzības dienestiem, un 
ka tās izmanto to pakalpojumus un 
sadarbojas ar tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
tādiem Savienības līmenī esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem kā 
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un vienas pieturas 
aģentūras, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes, tostarp 
arodbiedrību un NVO izveidotās, ir 
informētas par tādiem Savienības līmenī 
esošajiem informācijas un palīdzības 
dienestiem kā “Tava Eiropa”, SOLVIT, 
EURES, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls un 
vienas pieturas aģentūras, un ka tās 
izmanto to pakalpojumus un sadarbojas ar 
tiem.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
tādiem Savienības līmenī esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem kā 
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un vienas pieturas 
aģentūras, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
tādiem Savienības līmenī esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem kā 
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un vienas pieturas 
aģentūras, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem.
Dalībvalstis nodrošina sadarbību ar 
sociālo partneru, NVO vai citu 
ieinteresēto juridisko personu 
pašreizējiem informācijas un palīdzības 
dienestiem. Dalībvalstis nodrošina, ka 
šajā sadarbībā un procesā ir iesaistītas 
darba inspekcijas, un nodrošina, ka šīs 
sadarbības nozīmīga daļa ir prakses un 
informācijas apmaiņa starp darba 
inspekcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
tādiem Savienības līmenī esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem kā 
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un vienas pieturas 
aģentūras, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs iestādes ir 
informētas par tādiem valsts (izmantojot 
kontaktpunktus) un Savienības līmenī 
esošajiem informācijas un palīdzības 
dienestiem kā “Tava Eiropa”, SOLVIT, 
EURES, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls,
vienas pieturas aģentūras un Eiropas 
valstu kontaktpunktu tīkls, un ka tās 
izmanto to pakalpojumus un sadarbojas ar 
tiem. Dalībvalstis arī nodrošina sadarbību 
ar pašreizējiem sociālo partneru un NVO 
informācijas un palīdzības dienestiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 163
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka, 
uzticot 5. panta 1. un 2. punktā minētos 
uzdevumus vairāk nekā vienai iestādei, 
atbildība tiek atbilstoši sadalīta starp šīm 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja vairāk nekā viena iestāde ir 
atbildīga par 5. panta 1. un 2. punktā 
minētajiem uzdevumiem, dalībvalstis 
nodrošina šo iestāžu savstarpēju 
koordināciju un sadarbību, lai novērstu 
pilnvaru pārklāšanos vai to trūkumu.

Or. nl

Grozījums Nr. 165
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts



AM\1004217LV.doc 75/89 PE519.521v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dialogs Interešu pārstāvēšana un dialogs

Or. en

Grozījums Nr. 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina dialogu ar attiecīgām 
nevalstiskām organizācijām un sociālajiem 
partneriem, kam saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem un praksi ir likumīgas 
intereses iesaistīties cīņā pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.

Dalībvalstis nodrošina dialogu ar 
attiecīgām nevalstiskām organizācijām un 
sociālajiem partneriem, kam saskaņā ar 
savas valsts tiesību aktiem un praksi ir 
likumīgas intereses iesaistīties cīņā pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina dialogu ar attiecīgām 
nevalstiskām organizācijām un sociālajiem 
partneriem, kam saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem un praksi ir likumīgas 
intereses iesaistīties cīņā pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.

Dalībvalstis veicina un atbalsta dialogu ar 
attiecīgām nevalstiskām organizācijām, 
pārstāvniecības organizācijām un 
sociālajiem partneriem, kam saskaņā ar 
savas valsts tiesību aktiem un praksi ir 
likumīgas intereses iesaistīties cīņā pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ un veicināt 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 168
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina dialogu ar attiecīgām 
nevalstiskām organizācijām un
sociālajiem partneriem, kam saskaņā ar 
savas valsts tiesību aktiem un praksi ir 
likumīgas intereses iesaistīties cīņā pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.

Dalībvalstis veicina dialogu ar sociālajiem 
partneriem un attiecīgām nevalstiskām 
organizācijām, kam saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem un praksi ir likumīgas 
intereses iesaistīties cīņā pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina dialogu ar attiecīgām 
nevalstiskām organizācijām un
sociālajiem partneriem, kam saskaņā ar 
savas valsts tiesību aktiem un praksi ir 
likumīgas intereses iesaistīties cīņā pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.

Dalībvalstis veicina dialogu ar sociālajiem 
partneriem un attiecīgām nevalstiskām 
organizācijām, kam saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem un praksi ir likumīgas 
intereses iesaistīties cīņā pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka iestāde, 
kas veicina vienlīdzīgu attieksmi, aktīvi 
atbalsta interešu pārstāvēšanu un 
nodrošina, ka darba ņēmēji un viņu 
ģimenes locekļi, kuri īsteno savas 
pārvietošanās brīvības tiesības, ir par tām 
informēti un var tās īstenot.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina un atbalsta darba 
ņēmēju no citām dalībvalstīm 
organizēšanos, jo īpaši neaizsargātas 
grupas, kas nestrādā formālās struktūrās, 
piemēram, sezonas darba ņēmējus, 
aprūpes jomā strādājošos vai 
mājkalpotājus, vai seksuālo pakalpojumu 
jomā nodarbinātās personas. Dalībvalstis 
arī nodrošina šiem darba ņēmējiem 
informāciju par iespējām iestāties 
arodbiedrībās un citās dalībvalstīs 
popularizē iespēju iestāties arodbiedrībās.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)



PE519.521v02-00 78/89 AM\1004217LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Mobilo darba ņēmēju kopējais režīms

1. Lai izmantotu visas darba tirgus un ES 
pilsoņu un rezidentu mobilitātes 
veicināšanas iespējas, Komisija apsver 
izvēles, brīvprātīgu, individuālu un kopēju 
“29. režīmu”, lai papildinātu valstu 
sociālā nodrošinājuma sistēmas.
2. Komisija nosaka šī “29. režīma” 
minimālās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtie noteikumi kopā ar 
attiecīgajiem jau spēkā esošajiem Regulas 
(ES) Nr. 492/2011 1.–10. panta 
noteikumiem tiek darīti zināmi 
attiecīgajām personām, izmantojot visus 
piemērotos līdzekļus visā to teritorijā.

1. Dalībvalstīm būtu turpmāk 
jānodrošina, ka saskaņā ar šo direktīvu 
pieņemtie noteikumi kopā ar attiecīgajiem 
jau spēkā esošajiem Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. panta noteikumiem 
tiek individuāli darīti zināmi attiecīgajām 
personām visā to teritorijā. Tas būtu 
jāīsteno, izmantojot EURES tīklu, 
iesaistot sociālos partnerus un pēc 
iespējas ilgstpējīgāk, pamanāmāk un 
plašāk izplatot atbilstošu informāciju. Šī 
informācija pēc satura, veida un 
izplatīšanas metodes būtu jāsniedz
atbilstošajām mērķa grupām, un tādējādi 
tai būtu jābūt skaidrai, viegli pieejamai un 
saprotamai.

Or. de
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Grozījums Nr. 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtie noteikumi kopā ar 
attiecīgajiem jau spēkā esošajiem Regulas 
(ES) Nr. 492/2011 1.–10. panta 
noteikumiem tiek darīti zināmi 
attiecīgajām personām, izmantojot visus 
piemērotos līdzekļus visā to teritorijā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ne tikai 
saskaņā ar šo direktīvu pieņemtie 
noteikumi kopā ar attiecīgajiem jau spēkā 
esošajiem Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–
10. panta noteikumiem, bet arī daudzi citi 
darba ņēmējiem un viņu ģimenes 
locekļiem svarīgi noteikumi, kas ir saistīti 
ar sociālo nodrošinājumu, tostarp 
ģimenes pabalstiem, darba tiesībām, 
apstākļiem darbā, nodokļiem un valodu 
apguvi, tiek darīti zināmi attiecīgajām 
personām, izmantojot visus piemērotos 
līdzekļus visā to teritorijā un neatkarīgi no 
šo personu statusa.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Dalībvalstis 
nodrošina pēc iespējas ilgtspējīgāku, 
pamanāmāku un plašāku attiecīgās 
informācijas izplatīšanu. Šī informācija 
pēc satura, veida un izplatīšanas metodes 
būtu jāsniedz attiecīgajai darba ņēmēju 
mērķa grupai. Šai informācijai arī 
vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.
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Or. de

Grozījums Nr. 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

2. Lai veicinātu darba ņēmēju godīgu un 
brīvprātīgu ģeogrāfisko mobilitāti un 
augstas kvalitātes nodarbinātību, 
dalībvalstis darba meklētājiem, mobiliem 
darba ņēmējiem un darba devējiem sniedz 
skaidru, viegli pieejamu, saprotamu un 
atjauninātu informāciju par tiesībām, kas ar 
Savienības tiesību aktiem piešķirtas darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā. Šai 
informācijai vajadzētu tikt sniegtai 
individuālās konsultācijās un arī 
vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

2. Dalībvalstis vairākās valodās sniedz 
skaidru, viegli pieejamu, saprotamu un 
atjauninātu informāciju par tiesībām, kas ar 
Savienības tiesību aktiem piešķirtas darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā. Šai 
informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
vietnēs. Tam būtu jāattiecas gan uz 
piederības dalībvalsti, gan uz to 
dalībvalsti, kurā darba ņēmējs strādā.
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Or. de

Grozījums Nr. 178
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, saprotamu 
un atjauninātu informāciju par tiesībām, 
kas ar Savienības tiesību aktiem piešķirtas 
darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā, 
par tiesiskās aizsardzības procedūru un 
kontaktpunktiem lietotājam, kā arī 
personām ar invaliditāti, viegli saprotamā 
un pieejamā veidā. Šai informācijai arī 
vajadzētu būt pieejamai vienotā valsts 
oficiālā tīmekļa vietnē un citos atbilstošos 
līdzekļos, piemēram, bukletos, un arī
viegli pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

2. Dalībvalstis, izmantojot valstu 
kontaktpunktus, sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju daudzās valodās par tiesībām, 
kas ar Savienības tiesību aktiem piešķirtas 
darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā, 
un par pieejamajiem tiesību aizsardzības 
un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
Dalībvalstis arī tiek mudinātas izveidot 
daudzvalodu tīmekļa vietnes, kurās ir 
pieejama informācija par darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību. Izvēloties 
pieejamās valodas, dalībvalstīm vispirms 
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būtu jāņem vērā, kādas ir lielākās pilsoņu 
grupas starp mobilajiem darba ņēmējiem 
attiecīgajā valstī. Šai informācijai arī 
vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

Or. pl

Grozījums Nr. 180
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

2. Dalībvalstis, izmantojot valstu 
kontaktpunktus, sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju daudzās valodās par tiesībām, 
kas ar Savienības tiesību aktiem piešķirtas 
darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā un 
par pieejamajiem tiesību aizsardzības un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
Dalībvalstis arī tiek mudinātas izveidot 
daudzvalodu tīmekļa vietni, kurā ir 
pieejama informācija par darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību. Informācijai šajā 
tīmekļa vietnē un informācijai par sociālā 
nodrošinājuma sistēmām jābūt saistītai.
Šai informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
vietnēs. Būtu jāveicina arī attiecīgo 
kontaktpunktu vai iestāžu pārrobežu 
saziņa, koordinācija un sadarbība.

Or. nl

Grozījums Nr. 181
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
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tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās un šo tiesību 
aizsardzības un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu jomā. Šai informācijai arī 
vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

2. Dalībvalstis visās oficiālajās Eiropas 
Savienības valodās sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar Savienības 
tiesību aktiem piešķirtas darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā. Šai informācijai 
arī vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
Eiropa” un EURES vietnēs.

Or. ro

Grozījums Nr. 183
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis attiecīgajām personām
dara zināmu informāciju, kas ir saistīta ar 
valsts papildu noteikumiem attiecībā uz 
darba ņēmējiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas pārvietošanās 
brīvības tiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis pēc pieprasījuma saviem 
pilsoņiem, kas vēlas īstenot tiesības brīvi 
pārcelties uz citu dalībvalsti, nodrošina 
skaidru, viegli pieejamu, saprotamu un 
atjauninātu informāciju par ES darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvības tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
IVa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa NODAĻA
Atbilstības pārraudzība

Or. en

Grozījums Nr. 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Sodi

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sodiem, kas piemērojami, ja tiek pārkāpti 
valsts noteikumi, kuri ir pieņemti saskaņā 
ar šo direktīvu un Regulu Nr. 492/2011, 



AM\1004217LV.doc 85/89 PE519.521v02-00

LV

un veic visus nepieciešamos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka šie noteikumi tiek 
īstenoti un ievēroti. Noteiktie sodi ir 
efektīvi, samērīgi un preventīvi. 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par šiem 
noteikumiem līdz [transponēšanas 
datums]. Dalībvalstis bez kavēšanās 
paziņo par jebkādiem turpmākiem šo 
noteikumu grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Darba inspekcijas

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteiktas 
atbilstošas pārbaudes un pārraudzības 
mehānismi un ka to teritorijā tiek veiktas 
attiecīgas inspekcijas, lai kontrolētu un 
pārraudzītu atbilstību Regulas
Nr. 492/2011 noteikumiem un 
nodrošinātu pareizu to piemērošanu un 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis drīkst ieviest vai saglabāt 
noteikumus, kas ir labvēlīgāki vienlīdzīgas 

1. Dalībvalstis drīkst ieviest vai saglabāt 
noteikumus, kas ir labvēlīgāki vienlīdzīgas 
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attieksmes principa aizsardzībai, nekā šajā 
direktīvā paredzētie noteikumi.

attieksmes principa aizsardzībai, nekā šajā 
direktīvā paredzētie noteikumi.
Dalībvalstis tiek mudinātas paplašināt 
procesuālo tiesību darbības jomu, 
iekļaujot tajā visus attiecīgos darba 
ņēmējus un viņu ģimenes locekļus 
neatkarīgi no tā, vai šī darbības joma 
attiecas uz pārvietošanās brīvību saskaņā 
ar 45. pantu vai citiem darbaspēka 
migrācijas veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis drīkst noteikt, ka 5. pantā 
minēto struktūru un iestāžu kompetences 
attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes 
veicināšanu, analīzi, pārraudzību un 
atbalstu bez diskriminācijas pilsonības dēļ 
attiecībā uz visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem ietver arī visu to 
ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, kuri īsteno 
savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, kuras 
nostiprinātas LESD 21. pantā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 5. pantā 
minēto struktūru un iestāžu kompetences 
attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes 
veicināšanu, analīzi, pārraudzību un 
atbalstu bez diskriminācijas pilsonības dēļ 
attiecībā uz visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem ietver arī visu to 
ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, kuri īsteno 
savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, kuras 
nostiprinātas LESD 21. pantā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis drīkst noteikt, ka 5. pantā 
minēto struktūru un iestāžu kompetences 
attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes 
veicināšanu, analīzi, pārraudzību un 
atbalstu bez diskriminācijas pilsonības dēļ 
attiecībā uz visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem ietver arī visu to 
ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, kuri īsteno 
savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, kuras 
nostiprinātas LESD 21. pantā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā.

2. Dalībvalstis drīkst noteikt, ka 5. pantā 
minēto struktūru un iestāžu kompetences 
attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes 
veicināšanu, analīzi, pārraudzību un 
atbalstu bez diskriminācijas pilsonības dēļ 
attiecībā uz visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem ietver arī 
pārrobežu darba ņēmējus un citus darba 
ņēmējus, kā arī visu to ES pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi bez diskriminācijas pilsonības 
dēļ, kuri īsteno savas tiesības uz brīvu 
pārvietošanos, kuras nostiprinātas LESD 
21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs direktīvas 5. pantā minēto 
struktūru un iestāžu kompetence, ko 
noteikušas dalībvalstis, attiecas arī uz 
darbā norīkotiem darba ņēmējiem 
saskaņā ar Direktīvā 96/71/EK
paredzētajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Marije Cornelissen
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā divus gadus pēc 
direktīvas transponēšanas termiņa beigām 
ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai par šīs direktīvas īstenošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus.

Komisija ne vēlāk kā divus gadus pēc 
direktīvas transponēšanas termiņa beigām 
ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai par šīs direktīvas īstenošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai tiesību aktu 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā ziņojumā Komisija īpašu uzmanību 
pievērš iespējamām grūtībām, ar kādām 
saskaras jauni absolventi, pārvietojoties 
Savienības teritorijā ar nolūku strādāt 
noteikta laika vai pagaidu amatā.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Phil Bennion

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā ziņojumā Komisija īpašu uzmanību 
pievērš iespējamām grūtībām, ar kādām 
jauni absolventi saskaras, pārvietojoties 
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Savienības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija arī analizē iespējamās grūtības, 
ar kādām saskaras darba ņēmēju laulātie, 
ja šie laulātie ir trešo valstu pilsoņi.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija arī analizē iespējamās 
grūtības, ar kādām saskaras darba 
ņēmēju laulātie, ja šie laulātie ir trešo 
valstu pilsoņi.

Or. en


