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Grozījums Nr. 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja nav horizontālu Kopienas tiesību 
aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, 
kurā dalībvalstī viņi strādā, un no viņu 
valstspiederības. Viņiem nav tās pašas 
tiesības kā dalībvalsts pilsoņiem vai citiem 
ES pilsoņiem. Lai turpmāk veicinātu 
saskaņotu imigrācijas politiku, mazinātu 
atšķirības tiesībās, kas piešķirtas ES 
pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā, 
un papildinātu esošo acquis imigrācijas 
jomā, jānosaka tiesību kopums jo īpaši tādā 
formā, kas precizē politikas jomas, kurās 
tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi 
uzturas dalībvalstī, bet vēl nav ieguvuši 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šādu 
noteikumu mērķis ir izveidot ES teritorijā 
līdzvērtīgus spēles noteikumus, atzīt, ka 
trešo valstu valstspiederīgie, kuri likumīgi 
strādā kādā dalībvalstī, dod savu 
ieguldījumu Eiropas ekonomikā ar darbu 
un nodokļu maksājumiem, kā arī kalpot par 
garantiju tam, ka tiek mazināta negodīga 
konkurence starp valsts pilsoņiem un trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kas rodas 
pēdējo iespējamas ekspluatācijas rezultātā.

(9) Ja nav horizontālu Kopienas tiesību 
aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, 
kurā dalībvalstī viņi strādā, un no viņu 
valstspiederības. Viņiem nav tās pašas 
tiesības kā dalībvalsts pilsoņiem vai citiem 
ES pilsoņiem. Lai turpmāk veicinātu 
saskaņotu imigrācijas politiku, mazinātu 
atšķirības tiesībās, kas piešķirtas ES 
pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā, 
un papildinātu esošo acquis imigrācijas 
jomā, jānosaka tiesību kopums jo īpaši tādā 
formā, kas precizē politikas jomas, kurās 
tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi 
uzturas dalībvalstī, bet vēl nav ieguvuši 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šādu 
noteikumu mērķis ir izveidot ES teritorijā 
līdzvērtīgus spēles noteikumus, atzīt, ka 
trešo valstu valstspiederīgie, kuri likumīgi 
strādā kādā dalībvalstī, dod savu 
ieguldījumu Eiropas ekonomikā ar darbu 
un nodokļu maksājumiem, kā arī kalpot par 
garantiju tam, ka tiek mazināta negodīga 
konkurence starp valsts pilsoņiem un trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kas rodas 
pēdējo iespējamas ekspluatācijas rezultātā. 
"Trešās valsts darba ņēmējs" saskaņā ar 
šīs direktīvas 2. panta (b) punktu, 
neskarot nodarbinātības attiecību jēdziena 
interpretāciju citos ES tiesību aktos, ir 
jebkurš trešās valsts valstspiederīgais, 
kurš ir uzņemts dalībvalsts teritorijā, kurš 
tur likumīgi uzturas un kuram ir atļauts 
strādāt apmaksātā darbā saskaņā ar šīs 
dalībvalsts tiesību aktiem nodarbinātības 
jomā un/vai praksi.
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Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir precizēt, ka "trešās valsts darba ņēmēja" definīcija neietekmē 
nodarbinātības attiecību jēdziena interpretāciju citos ES tiesību aktos, jo ES tiesību aktos 
darba jomā nav vienotas "nodarbinātības attiecību" jēdziena definīcijas. Turklāt šķiet, ka 
Komisijas ierosinātā definīcija atšķiras no pašreizējām definīcijām, ko piemēro vismaz dažās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja nav horizontālu Kopienas tiesību 
aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, 
kurā dalībvalstī viņi strādā, un no viņu 
valstspiederības. Viņiem nav tās pašas 
tiesības kā dalībvalsts pilsoņiem vai citiem 
ES pilsoņiem. Lai turpmāk veicinātu 
saskaņotu imigrācijas politiku, mazinātu 
atšķirības tiesībās, kas piešķirtas ES 
pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā, 
un papildinātu esošo acquis imigrācijas 
jomā, jānosaka tiesību kopums jo īpaši tādā 
formā, kas precizē politikas jomas, kurās 
tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi 
uzturas dalībvalstī, bet vēl nav ieguvuši 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šādu 
noteikumu mērķis ir izveidot ES teritorijā 
līdzvērtīgus spēles noteikumus, atzīt, ka 
trešo valstu valstspiederīgie, kuri likumīgi 
strādā kādā dalībvalstī, dod savu 
ieguldījumu Eiropas ekonomikā ar darbu 
un nodokļu maksājumiem, kā arī kalpot 
par garantiju tam, ka tiek mazināta 
negodīga konkurence starp valsts 
pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas rodas pēdējo 

(9) Ja nav horizontālu Kopienas tiesību 
aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, 
kurā dalībvalstī viņi strādā, un no viņu 
valstspiederības. Viņiem nav tās pašas 
tiesības kā dalībvalsts pilsoņiem vai citiem 
ES pilsoņiem. Lai turpmāk veicinātu 
saskaņotu imigrācijas politiku, mazinātu 
atšķirības tiesībās, kas piešķirtas ES 
pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā, 
un papildinātu esošo acquis imigrācijas 
jomā, jānosaka tiesību kopums jo īpaši tādā 
formā, kas precizē politikas jomas, kurās 
tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi 
uzturas dalībvalstī, bet vēl nav ieguvuši 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šādu 
noteikumu mērķis ir izveidot ES teritorijā 
līdzvērtīgus spēles noteikumus, atzīt trešo 
valstu valstspiederīgo ieguldījumu Eiropas 
sabiedrībā un apkarot negodīgu 
konkurenci starp valsts pilsoņiem un trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kas rodas 
pēdējo iespējamas ekspluatācijas rezultātā.
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja nav horizontālu Kopienas tiesību 
aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, 
kurā dalībvalstī viņi strādā, un no viņu 
valstspiederības. Viņiem nav tās pašas 
tiesības kā dalībvalsts pilsoņiem vai citiem 
ES pilsoņiem. Lai turpmāk veicinātu 
saskaņotu imigrācijas politiku, mazinātu 
atšķirības tiesībās, kas piešķirtas ES 
pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā, 
un papildinātu esošo acquis imigrācijas 
jomā, jānosaka tiesību kopums jo īpaši tādā 
formā, kas precizē politikas jomas, kurās 
tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi 
uzturas dalībvalstī, bet vēl nav ieguvuši 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šādu 
noteikumu mērķis ir izveidot ES teritorijā 
līdzvērtīgus spēles noteikumus, atzīt, ka 
trešo valstu valstspiederīgie, kuri likumīgi 
strādā kādā dalībvalstī, dod savu 
ieguldījumu Eiropas ekonomikā ar darbu 
un nodokļu maksājumiem, kā arī kalpot par 
garantiju tam, ka tiek mazināta negodīga 
konkurence starp valsts pilsoņiem un trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kas rodas 
pēdējo iespējamas ekspluatācijas rezultātā.

(9) ) Ja nav horizontālu Kopienas tiesību 
aktu, trešo valstu valstspiederīgo tiesības 
var ievērojami atšķirties atkarībā no tā, 
kurā dalībvalstī viņi strādā, un no viņu 
valstspiederības. Viņiem nav tās pašas 
tiesības kā dalībvalsts pilsoņiem vai citiem 
ES pilsoņiem. Lai turpmāk veicinātu 
saskaņotu imigrācijas politiku, mazinātu 
atšķirības tiesībās, kas piešķirtas ES 
pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri likumīgi strādā, 
un papildinātu esošo acquis imigrācijas 
jomā, jānosaka tiesību kopums jo īpaši tādā 
formā, kas precizē politikas jomas, kurās 
tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi 
uzturas dalībvalstī, bet vēl nav ieguvuši 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šādu 
noteikumu mērķis ir izveidot ES teritorijā 
līdzvērtīgus spēles noteikumus, atzīt, ka 
trešo valstu valstspiederīgie, kuri likumīgi 
strādā kādā dalībvalstī, dod savu 
ieguldījumu likumīgā darba tirgū un
Eiropas ekonomikā ar darbu un nodokļu 
maksājumiem, kā arī kalpot par garantiju 
tam, ka tiek mazināta negodīga konkurence 
starp valsts pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas rodas pēdējo 
iespējamas ekspluatācijas rezultātā.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā 
nodrošinājuma jomā. Sociālā 
nodrošinājuma jomas ir definētas Padomes 
1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma 
shēmu piemērošanu darbiniekiem, 
pašnodarbinātām personām un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā.
Padomes 2003. gada 14. maija Regula 
(EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 
noteikumus attiecina arī uz tiem trešo 
valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie 
noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ, paplašina Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 noteikumu darbību arī 
uz trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi 
uzturas Eiropas Savienībā un atrodas 
pārrobežu situācijā. Šīs direktīvas 
noteikumus par vienlīdzīgu attieksmi 
sociālā nodrošinājuma jomā piemēro arī 
personām, kuras dalībvalstī ierodas tieši no 
trešās valsts. Tomēr sociālā 
nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri atrodas 
pārrobežu situācijā, direktīva nepiešķir 
plašākas tiesības par tām, kas jau ir 
noteiktas spēkā esošajos Kopienas tiesību 
aktos.

(16) Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā 
nodrošinājuma jomā. Sociālā 
nodrošinājuma jomas ir definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Padomes 2003. gada 
14. maija Regula (EK) Nr. 859/2003, ar ko 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas 
(EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī 
uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem 
minētie noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ, paplašina Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 noteikumu darbību arī 
uz trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi 
uzturas Eiropas Savienībā un atrodas 
pārrobežu situācijā. Šīs direktīvas 
noteikumus par vienlīdzīgu attieksmi 
sociālā nodrošinājuma jomā piemēro arī 
personām, kuras dalībvalstī ierodas tieši no 
trešās valsts. 

Or. en

Pamatojums

Notiek diskusijas par attiecīgās regulas atjaunināšanu: mums nevajadzētu līdz tam grozīt šo 
apsvērumu. 
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Grozījums Nr. 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā 
nodrošinājuma jomā. Sociālā 
nodrošinājuma jomas ir definētas Padomes 
1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma 
shēmu piemērošanu darbiniekiem, 
pašnodarbinātām personām un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā. 
Padomes 2003. gada 14. maija Regula 
(EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 
noteikumus attiecina arī uz tiem trešo 
valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie 
noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ, paplašina Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 noteikumu darbību arī 
uz trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi 
uzturas Eiropas Savienībā un atrodas 
pārrobežu situācijā. Šīs direktīvas 
noteikumus par vienlīdzīgu attieksmi 
sociālā nodrošinājuma jomā piemēro arī 
personām, kuras dalībvalstī ierodas tieši no 
trešās valsts. Tomēr sociālā nodrošinājuma 
jomā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
atrodas pārrobežu situācijā, direktīva 
nepiešķir plašākas tiesības par tām, kas jau 
ir noteiktas spēkā esošajos Kopienas 
tiesību aktos.

(16) Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā 
nodrošinājuma jomā. Sociālā 
nodrošinājuma jomas ir definētas Padomes 
1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma 
shēmu piemērošanu darbiniekiem, 
pašnodarbinātām personām un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā. 
Padomes 2003. gada 14. maija Regula 
(EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 
noteikumus attiecina arī uz tiem trešo 
valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie 
noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ, paplašina Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 noteikumu darbību arī 
uz trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi 
uzturas Eiropas Savienībā un atrodas 
pārrobežu situācijā. Šīs direktīvas 
noteikumus par vienlīdzīgu attieksmi 
sociālā nodrošinājuma jomā piemēro arī 
personām, kuras dalībvalstī ierodas tieši no 
trešās valsts, taču šie noteikumi ļauj 
ierobežot pret viņiem vienlīdzīgu attieksmi 
attiecībā uz nodarbinātību. Tomēr sociālā 
nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri atrodas pārrobežu 
situācijā, direktīva nepiešķir plašākas 
tiesības par tām, kas jau ir noteiktas spēkā 
esošajos Kopienas tiesību aktos, un 
neierobežo dalībvalstu pilnvaras izveidot 
savas sociālās nodrošināšanas sistēmas 
un noteikt nosacījumus, kā personām 
iestāties sociālās nodrošināšanas sistēmā.
Turklāt ar direktīvu nebūtu jāpiešķir 
tiesības saistībā ar situācijām, kuras 
atrodas ārpus Savienības tiesību aktu 
jomas, piemēram, trešā valstī dzīvojošu 
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ģimenes locekļu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šīs direktīvas piemērošanas jomu, t. i., to, ka tā attiecas uz personām, kuras 
ierodas dalībvalstī darba nolūkā, taču arī uz personām, kuru uzturēšanās atļauja ļauj strādāt, 
ir īpaši būtiski, ka 12. pantā tiek skatītas uz uzturēšanos balstītas sociālās nodrošināšanas 
sistēmas, saglabājot iespēju dalībvalstīm ierobežot vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz darba 
ņēmēju sociālo nodrošināšanu, lai nepieļautu nozīmīgas izmaiņas uz uzturēšanos balstītās 
sociālās nodrošināšanas sistēmās.

Grozījums Nr. 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā 
nodrošinājuma jomā. Sociālā 
nodrošinājuma jomas ir definētas Padomes 
1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma 
shēmu piemērošanu darbiniekiem, 
pašnodarbinātām personām un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā. 
Padomes 2003. gada 14. maija Regula 
(EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 
noteikumus attiecina arī uz tiem trešo 
valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie 
noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ, paplašina Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 noteikumu darbību arī 
uz trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi 
uzturas Eiropas Savienībā un atrodas 
pārrobežu situācijā. Šīs direktīvas 
noteikumus par vienlīdzīgu attieksmi 
sociālā nodrošinājuma jomā piemēro arī 
personām, kuras dalībvalstī ierodas tieši no 
trešās valsts. Tomēr sociālā nodrošinājuma 

(16) Pret trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri strādā dalībvalsts teritorijā, jābūt 
vienlīdzīgai attieksmei sociālā 
nodrošinājuma jomā. Sociālā 
nodrošinājuma jomas ir definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Šīs direktīvas noteikumus 
par vienlīdzīgu attieksmi sociālā 
nodrošinājuma jomā piemēro arī personām, 
kuras dalībvalstī ierodas tieši no trešās 
valsts. Tomēr sociālā nodrošinājuma jomā 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
atrodas pārrobežu situācijā, direktīva 
nepiešķir plašākas tiesības par tām, kas jau 
ir noteiktas spēkā esošajos Kopienas 
tiesību aktos.
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jomā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
atrodas pārrobežu situācijā, direktīva 
nepiešķir plašākas tiesības par tām, kas jau 
ir noteiktas spēkā esošajos Kopienas 
tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Jaunais tiesību akts sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas jomā būs Regula (EK) 
Nr. 883/2204.

Grozījums Nr. 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ES tiesību akti neierobežo 
dalībvalstu pilnvaras organizēt savas 
sociālās nodrošināšanas sistēmas. 
Nesaskaņotības apstākļos ES līmenī 
katras valsts tiesību aktos ir paredzēti 
nosacījumi, kā piešķir sociālās 
nodrošināšanas pabalstus, kāds ir šo 
pabalstu apjoms un uz kādu laikposmu 
tos piešķir. Tomēr, īstenojot savas 
pilnvaras, dalībvalstīm ir jāievēro ES 
tiesību akti. Trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem atttiecas šī 
direktīva, būtu jāievēro kompetentās 
dalībvalsts tiesību aktos noteiktie 
nosacījumi attiecībā uz iestāšanos 
sociālās nodrošināšanas sistēmā vai 
tiesībām uz pabalstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Dalībvalstīm būtu jāratificē 
starptautiskā konvencija par 
viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu 
tiesību aizsardzību, ko 1990. gada 
18. decembrī pieņēma ANO Ģenerālā 
asambleja.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „trešās valsts darba ņēmējs” ir jebkurš 
trešās valsts valstspiederīgais, kurš ir 
uzņemts dalībvalsts teritorijā un kuram ir 
atļauts likumīgi strādāt šajā dalībvalstī; 

(b) "trešās valsts darba ņēmējs", neskarot 
nodarbinātības attiecību jēdziena 
interpretāciju citos ES tiesību aktos, ir 
jebkurš trešās valsts valstspiederīgais, kurš 
ir uzņemts dalībvalsts teritorijā, kurš tur 
likumīgi uzturas un kuram ir atļauts strādāt 
apmaksātā darbā saskaņā ar šīs 
dalībvalsts tiesību aktiem nodarbinātības 
jomā un/vai praksi;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personām, uz kurām attiecas Direktīva 
96/71/EK, kamēr viņas ir norīkotas;

b) personām, uz kurām attiecas Direktīva 
96/71/EK, kamēr viņas ir norīkotas;
direktīva neattiecas uz dalībvalstu 
kompetenci attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgo piekļuvi un pielaidi viņu 
darba tirgū; ar šo direktīvu netiek 
ierobežotas dalībvalstu tiesības piemērot 
vai ieviest uz darba tirgu orientētus valsts 
noteikumus attiecībā uz ieceļošanu;

Or. de

Pamatojums

Svarīgi precizēt, ka ierosinātā direktīva saistībā ar Direktīvu 96/71/EK neattiecas uz 
dalībvalstu kompetenci attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo pielaidi šo valstu darba 
tirgos. Nedrīkst ignorēt dalībvalstu tiesības lemt par pielaidi savā darba tirgū.

Grozījums Nr. 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darba apstākļi, tostarp atalgojums un 
atlaišana, kā arī drošība un veselības 
aizsardzība darba vietā;

(a) darba apstākļi, tostarp atalgojums, 
atvaļinājums, darba laiks un atlaišana, kā 
arī drošība un veselības aizsardzība darba 
vietā, ņemot vērā spēkā esošos vispārējos 
koplīgumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Pascale Gruny

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darba apstākļi, tostarp atalgojums un 
atlaišana, kā arī drošība un veselības 
aizsardzība darba vietā;

(a) darba apstākļi, tostarp atalgojums un 
atlaišana, kā arī drošība un veselības 
aizsardzība darba vietā, darba ilgums, 
apmaksāts atvaļinājums, disciplinārās 
procedūras;

Or. fr

Pamatojums

Paplašināt vienlīdzīgas attieksmes jomu.

Grozījums Nr. 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sociālā nodrošinājuma jomas, kas 
noteiktas Padomes 71. gada 14. jūnija 
Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma shēmu piemērošanu 
darbiniekiem, pašnodarbinātām personām 
un viņu ģimenēm, kas pārvietojas 
Kopienā. Attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) 
Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz 
tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem 
minētie noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ;

(e) sociālā nodrošinājuma jomas, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā
(EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Jaunais tiesību akts sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas jomā būs Regula (EK) 
Nr. 883/2204.

Grozījums Nr. 29
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sociālā nodrošinājuma jomas, kas 
noteiktas Padomes 71. gada 14. jūnija 
Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma shēmu piemērošanu 
darbiniekiem, pašnodarbinātām personām 
un viņu ģimenēm, kas pārvietojas 
Kopienā. Attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) 
Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz 
tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem 
minētie noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ;

(e) noteikumi valstu tiesību aktos attiecībā 
uz sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
Attiecīgi piemēro pievienoto regulu, ar ko 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu attiecina arī uz tiem trešo 
valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie 
noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ un kuri likumīgi 
uzturas ES pārrobežu situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) piekļuve precēm un pakalpojumiem un 
preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, 
kas pieejami sabiedrībai, tostarp mājokļa 
ieguves kārtība un atbalsts, ko sniedz 
nodarbinātības dienesti.

(h) piekļuve precēm un pakalpojumiem un 
preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, 
kas pieejami sabiedrībai, tostarp mājokļa 
ieguves kārtība, kā arī atbalsts un 
konsultāciju pakalpojumi, ko sniedz 
nodarbinātības dienesti, kā to nosaka 
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valsts tiesību akti;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ierobežojot tiesības, kas noteiktas 
valsts tiesību aktos atbilstosi šā panta 
1. punktam;

Or. de

Pamatojums

No subsidiaritātes principa izriet, ka dalībvalstīm jāļauj lemt par plašāku tiesību piešķiršanau 
trešo valstu valstspiederīgajiem. Jāparedz vismaz vispārēja iespēja dalībvalstīm ierobežot 
tiesības, kas piešķirtas 12. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 32
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var ierobežot ar pilsoņiem 
vienlīdzīgo attieksmi:

2. Dalībvalstis var ierobežot ar pilsoņiem 
vienlīdzīgo attieksmi tikai šādos 
gadījumos:

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ierobežojot 1. punkta h) apakšpunktā 
noteiktās tiesības uz valsts mājokļiem 
gadījumos, ja trešās valsts 
valstspiederīgais tās teritorijā uzturas vai 
viņam ir tiesības uzturēties vismaz trīs 
gadus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jean Lambert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ierobežojot 1. punkta h) apakšpunktā 
noteiktās tiesības uz valsts mājokļiem 
gadījumos, ja trešās valsts 
valstspiederīgais tās teritorijā uzturas vai 
viņam ir tiesības uzturēties vismaz trīs 
gadus;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierobežojot 1. punkta a), b) un 
g) apakšpunktā noteiktās tiesības attiecībā 
uz tiem trešo valstu darba ņēmējiem, kuri 
ir nodarbināti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ierobežojot 1. punkta e) apakšpunktā 
noteiktās tiesības, izņemot tiesības uz 
bezdarbnieka pabalstu, attiecībā uz tiem 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri ir 
nodarbināti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ierobežojot 1. punkta e) apakšpunktā 
noteiktās tiesības, izņemot tiesības uz 
bezdarbnieka pabalstu, attiecībā uz tiem 
trešo valstu darba ņēmējiem, kuri ir 

(e) ierobežojot 1. punkta e) apakšpunktā 
noteiktās tiesības, izņemot bezdarbnieka 
pabalstu tiem, kuru tiesību pamatā ir 
iepriekšējais darbs attiecīgajā dalībvalstī, 
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nodarbināti. attiecībā uz tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir nodarbināti.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šīs direktīvas piemērošanas jomu, t. i., to, ka tā attiecas uz personām, kuras 
ierodas dalībvalstī darba nolūkā, taču arī uz personām, kuru uzturēšanās atļauja ļauj strādāt, 
ir īpaši būtiski, ka 12. pantā tiek skatītas uz uzturēšanos balstītas sociālās nodrošināšanas 
sistēmas, saglabājot iespēju dalībvalstīm ierobežot vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz darba 
ņēmēju sociālo nodrošināšanu, lai nepieļautu nozīmīgas un dziļas izmaiņas sociālās 
nodrošināšanas sistēmās, kuru pamatā ir dzīvesvieta.

Grozījums Nr. 38
Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Trešo valstu darba ņēmēji, kuri 
pārceļas uz trešo valsti, vai šāda darba 
ņēmēja apgādājamie, kas zaudējuši 
apgādnieku un uzturas trešās valstīs un 
kuru tiesības izriet no šāda darba ņēmēja 
statusa, saņem tiesību aktos noteiktus 
vecuma, invaliditātes vai nāves gadījuma 
pabalstus, pamatojoties uz darba ņēmēja 
iepriekšēju nodarbinātību, un kas iegūti 
saskaņā ar tiesību aktiem, kuri definēti 
3. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 
883/2004, ar tādiem pašiem nosacījumiem 
un tādām pašām likmēm, kā tās, ko 
piemēro attiecīgo dalībvalstu 
valstspiederīgajiem, kad tie pārceļas uz 
trešo valsti . Dalībvalstis var pakārtot šā 
noteikuma piemērošanu iespējamiem 
divpusējiem nolīgumiem, kuros ir atzīta 
savstarpējā pensiju pārnešana un ir 
izveidota tehniska sadarbība.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Gesine Meissner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi šajā 
direktīvā minētie tiesību pārkāpumu 
gadījumi tiek izmeklēti. 

Or. en


