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Grozījums Nr. 24
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 79. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 79. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu un 
79. panta 5. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 
15. panta 3. punktu, 27., 28., 31. un 
33. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 26
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Starptautiskās Darba 
organizācijas Konvenciju Nr. 102 par 
sociālo nodrošinājumu (obligātie 
standarti),
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5.c atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Starptautiskās Darba 
organizācijas Konvenciju Nr. 118 par 
vienlīdzīgu attieksmi (sociālā 
nodrošinājuma jomā),

Or. en

Grozījums Nr. 28
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5.d atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Starptautiskās Darba 
organizācijas Konvenciju Nr. 143 par 
viesstrādniekiem,

Or. en

Grozījums Nr. 29
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5.e atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Starptautiskās Darba 
organizācijas Konvenciju Nr. 97 par 
darbaspēka migrāciju,
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Komisijas paziņojumā „Eiropa 2020 —
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” Savienībai ir 
izvirzīts mērķis kļūt par ekonomiku, kas 
balstīta uz zināšanām un inovāciju, 
samazināt administratīvo slogu 
uzņēmumiem un nodrošināt labāku 
atbilsmi starp darbaspēka piedāvājumu un 
pieprasījumu. Pasākumi, kuru mērķis ir 
atvieglot vadītājiem, speciālistiem un 
praktikantiem no trešām valstīm ieceļošanu 
Savienībā uzņēmuma ietvaros pārceltu 
darbinieku statusā, būtu jāaplūko šajā 
plašākajā kontekstā.

3) Komisijas paziņojumā „Eiropa 2020 —
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” Savienībai ir 
izvirzīts mērķis kļūt par ekonomiku, kas 
balstīta uz zināšanām un inovāciju, 
samazināt administratīvo slogu 
uzņēmumiem un nodrošināt labāku 
atbilsmi starp darbaspēka piedāvājumu un 
pieprasījumu. Pasākumus, kuru mērķis ir 
uzlabot procedūras un noteikt kopēju 
vienlīdzīgu tiesību shēmu vadītājiem, 
speciālistiem un praktikantiem no trešām 
valstīm ieceļošanu Savienībā uzņēmuma 
ietvaros pārceltu darbinieku statusā, varētu 
aplūkot šajā plašākajā kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a) Trešo valstu valstspiederīgajiem, kam 
ir atļauts strādāt dalībvalsts teritorijā, ir 
tiesības uz līdzvērtīgiem darba 
nosacījumiem kā Savienības pilsoņiem.

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums atbilst Pamattiesību hartai.

Grozījums Nr. 32
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Uzņemošajiem uzņēmumiem šī galveno 
darbinieku pārcelšana uzņēmuma ietvaros 
palīdz iegūt jaunas prasmes, zināšanas un 
inovāciju un uzlabo to ekonomiskās 
iespējas, tādējādi attīstot uz zināšanām 
balstīto Eiropas ekonomiku un vienlaikus 
veicinot ieguldījumu plūsmas visā 
Savienības teritorijā. Labi pārvaldīta 
darbinieku pārcelšana no trešām valstīm 
var atvieglināt arī darbinieku pārcelšanu no 
Savienības uz trešo valstu uzņēmumiem un 
nostiprināt Savienības pozīcijas attiecībās 
ar starptautiskajiem partneriem.
 Atvieglināta darbinieku pārcelšana 
uzņēmuma ietvaros ļauj starptautisku 
uzņēmumu grupām optimāli izmantot to 
cilvēkresursus.

6) Uzņemošajiem uzņēmumiem šī galveno 
darbinieku pārcelšana uzņēmuma ietvaros 
palīdz iegūt jaunas prasmes, zināšanas un 
inovāciju un uzlabo to ekonomiskās 
iespējas, tādējādi attīstot uz zināšanām 
balstīto Eiropas ekonomiku un vienlaikus 
veicinot ekonomikas konkurētspējas 
uzlabošanos visā Savienības teritorijā. 
Labi pārvaldīta darbinieku pārcelšana no 
trešām valstīm var atvieglināt arī 
darbinieku pārcelšanu no Savienības uz 
trešo valstu uzņēmumiem un nostiprināt 
Savienības pozīcijas attiecībās ar 
starptautiskajiem partneriem. Atvieglināta 
darbinieku pārcelšana uzņēmuma ietvaros 
ļauj starptautisku uzņēmumu grupām 
optimāli izmantot to cilvēkresursus.

Or. lt

Grozījums Nr. 33
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Šajā direktīvā ieviesto noteikumu 
kopums ir labvēlīgs arī migrantu izcelsmes 
valstīm, jo šī pagaidu migrācija sekmē
prasmju, zināšanu, tehnoloģiju un zinātības 

7) Šajā direktīvā ieviesto noteikumu 
kopums varētu būt labvēlīgs arī migrantu 
izcelsmes valstīm, jo šī pagaidu migrācija 
pienācīgi noteiktos apstākļos varētu 
sekmēt prasmju, zināšanu, tehnoloģiju un 
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pārnesi. zinātības pārnesi.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības priekšrocību principu attiecībā 
uz piekļuvi dalībvalstu darba tirgum, kas 
noteikts attiecīgajos pievienošanās aktu 
noteikumos. Saskaņā ar minēto principu 
visos laikposmos, kad tiek īstenoti valstu 
pasākumi vai pasākumi, kas izriet no 
divpusējiem nolīgumiem, dalībvalstīm 
saistībā ar piekļuvi savam darba tirgum 
būtu jādod priekšroka darba ņēmējiem, kas 
ir dalībvalstu valstspiederīgie, nevis darba 
ņēmējiem, kas ir trešo valstu 
valstspiederīgie.

8) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības priekšrocību principu attiecībā 
uz piekļuvi dalībvalstu darba tirgum, kas 
noteikts attiecīgajos pievienošanās aktu 
noteikumos. Saskaņā ar minēto principu 
visos laikposmos, kad tiek īstenoti valstu 
pasākumi vai pasākumi, kas izriet no 
divpusējiem nolīgumiem, dalībvalstīm 
saistībā ar piekļuvi savam darba tirgum 
būtu jādod priekšroka darba ņēmējiem, kas 
ir to valstspiederīgie vai citu dalībvalstu 
valstspiederīgie, nevis darba ņēmējiem, kas 
ir trešo valstu valstspiederīgie.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības priekšrocību principu attiecībā 
uz piekļuvi dalībvalstu darba tirgum, kas 
noteikts attiecīgajos pievienošanās aktu 
noteikumos. Saskaņā ar minēto principu 
visos laikposmos, kad tiek īstenoti valstu 
pasākumi vai pasākumi, kas izriet no 
divpusējiem nolīgumiem, dalībvalstīm 

8) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības priekšrocību principu attiecībā 
uz piekļuvi dalībvalstu darba tirgum, kas 
noteikts attiecīgajos pievienošanās aktu 
noteikumos. Saskaņā ar minēto principu 
visos laikposmos, kad tiek īstenoti valstu 
pasākumi vai pasākumi, kas izriet no 
divpusējiem nolīgumiem, dalībvalstīm 
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saistībā ar piekļuvi savam darba tirgum 
būtu jādod priekšroka darba ņēmējiem, kas 
ir dalībvalstu valstspiederīgie, nevis darba 
ņēmējiem, kas ir trešo valstu 
valstspiederīgie.

saistībā ar piekļuvi savam darba tirgum 
būtu jādod priekšroka darba ņēmējiem, kas 
ir dalībvalstu valstspiederīgie, nevis darba 
ņēmējiem, kas ir trešo valstu 
valstspiederīgie. Šajā procesā gan 
attiecībā uz Savienības pilsoņiem, gan 
trešo valstu valstspiederīgajiem ir obligāti 
jāievēro valsts minimālās algas līmeņi un 
nodarbinātības valsts obligātie standarti 
(nodarbinātības vietas princips).

Or. de

Grozījums Nr. 36
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības priekšrocību principu attiecībā 
uz piekļuvi dalībvalstu darba tirgum, kas 
noteikts attiecīgajos pievienošanās aktu 
noteikumos. Saskaņā ar minēto principu 
visos laikposmos, kad tiek īstenoti valstu 
pasākumi vai pasākumi, kas izriet no 
divpusējiem nolīgumiem, dalībvalstīm 
saistībā ar piekļuvi savam darba tirgum 
būtu jādod priekšroka darba ņēmējiem, kas 
ir dalībvalstu valstspiederīgie, nevis darba 
ņēmējiem, kas ir trešo valstu 
valstspiederīgie.

8) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības priekšrocību principu attiecībā 
uz piekļuvi dalībvalstu darba tirgum, kas 
noteikts attiecīgajos pievienošanās aktu 
noteikumos. Saskaņā ar minēto principu 
visos laikposmos, kad tiek īstenoti valstu 
pasākumi vai pasākumi, kas izriet no 
divpusējiem nolīgumiem, dalībvalstīm 
saistībā ar piekļuvi savam darba tirgum 
būtu jādod priekšroka darba ņēmējiem, kas 
ir dalībvalstu valstspiederīgie, nevis darba 
ņēmējiem, kas ir trešo valstu 
valstspiederīgie. Aizsargājot šo principu, 
to nedrīkst izmantot, lai novirzītos no 
principa „vienāda samaksa par vienādu 
darbu” — gan attiecībā uz darba 
ņēmējiem no dalībvalstīm, gan trešo 
valstu valstspiederīgajiem. Šī direktīva ir 
jāpiemēro, pilnībā ņemot vērā principu 
par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību 
Savienībā un nepieļaujot nekādu 
diskrimināciju uz valstspiederības pamata 
attiecībā uz nodarbinātību, atalgojumu un 
citiem darba un nodarbinātības 
nosacījumiem.
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Or. en

Pamatojums

Līguma 45. pantā ir noteikts, ka darba ņēmēju pārvietošanās brīvība nozīmē arī nepieļaut 
nekādu diskrimināciju pilsonības dēļ.

Grozījums Nr. 37
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) Šajā direktīvā ir jāparedz nosacījumi 
un tiesības darba ņēmējiem, kas ir 
uzņēmuma ietvaros pārcelti trešo valstu 
valstspiederīgie, pilnībā ņemot vērā 
attiecīgās Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) konvencijas.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Šajā direktīvā uzņēmuma ietvaros 
pārceltu darbinieku kategorijā ietilpst 
vadītāji, speciālisti un diplomēti praktikanti 
ar augstākās izglītības kvalifikāciju. Viņu 
definīcija pamatojas uz īpašām Savienības 
saistībām saskaņā ar Vispārējo vienošanos 
par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) un 
divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem.
Minētās saistības saskaņā ar Vispārējo
vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību 
neattiecas uz ieceļošanas, uzturēšanās un 
darba nosacījumiem. Tādējādi ar šo 
direktīvu tiek papildināta un atvieglināta 

10) Šajā direktīvā uzņēmuma ietvaros 
pārceltu darbinieku kategorijā ietilpst 
vadītāji, speciālisti un diplomēti praktikanti 
ar augstākās izglītības kvalifikāciju. Viņu 
definīcija ir saistīta ar Eiropas 
kvalifikāciju sistēmu, kas nosaka Eiropas 
atsauces sistēmu, lai salīdzināmi un 
pārredzami novērtētu kvalifikācijas, un tā 
vienlaikus ir saskaņā ar Vispārējo 
vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību 
(GATS) un divpusējiem tirdzniecības 
nolīgumiem.
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minēto saistību piemērošana. Tomēr 
darbinieku pārcelšanas uzņēmuma 
ietvaros joma, uz ko attiecas šī direktīva, 
ir plašāka nekā tirdzniecības saistību 
darbības joma, jo šī pārcelšana ne 
vienmēr notiek pakalpojumu nozarē, un 
tā var notikt no trešās valsts, kas nav 
vienošanās par tirdzniecību līgumslēdzēja 
puse.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Šajā direktīvā uzņēmuma ietvaros 
pārceltu darbinieku kategorijā ietilpst 
vadītāji, speciālisti un diplomēti 
praktikanti ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju. Viņu definīcija pamatojas uz 
īpašām Savienības saistībām saskaņā ar 
Vispārējo vienošanos par pakalpojumu 
tirdzniecību (GATS) un divpusējiem 
tirdzniecības nolīgumiem. Minētās 
saistības saskaņā ar Vispārējo vienošanos 
par pakalpojumu tirdzniecību neattiecas uz 
ieceļošanas, uzturēšanās un darba 
nosacījumiem. Tādējādi ar šo direktīvu tiek 
papildināta un atvieglināta minēto saistību 
piemērošana. Tomēr darbinieku 
pārcelšanas uzņēmuma ietvaros joma, uz 
ko attiecas šī direktīva, ir plašāka nekā 
tirdzniecības saistību darbības joma, jo šī 
pārcelšana ne vienmēr notiek pakalpojumu 
nozarē, un tā var notikt no trešās valsts, kas 
nav vienošanās par tirdzniecību 
līgumslēdzēja puse.

10) Šajā direktīvā uzņēmuma ietvaros 
pārceltu darbinieku kategorijā ietilpst 
vadītāji un speciālisti ar augstākās 
izglītības kvalifikāciju. Viņu definīcija 
pamatojas uz īpašām Savienības saistībām 
saskaņā ar Vispārējo vienošanos par 
pakalpojumu tirdzniecību (GATS) un 
divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem. 
Minētās saistības saskaņā ar Vispārējo 
vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību 
neattiecas uz ieceļošanas, uzturēšanās un 
darba nosacījumiem. Tādējādi ar šo 
direktīvu tiek papildināta un atvieglināta 
minēto saistību piemērošana. Tomēr 
darbinieku pārcelšanas uzņēmuma ietvaros 
joma, uz ko attiecas šī direktīva, ir plašāka 
nekā tirdzniecības saistību darbības joma, 
jo šī pārcelšana ne vienmēr notiek 
pakalpojumu nozarē, un tā var notikt no 
trešās valsts, kas nav vienošanās par 
tirdzniecību līgumslēdzēja puse.

Or. de
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Grozījums Nr. 40
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Šajā direktīvā uzņēmuma ietvaros 
pārceltu darbinieku kategorijā ietilpst 
vadītāji, speciālisti un diplomēti praktikanti 
ar augstākās izglītības kvalifikāciju. Viņu 
definīcija pamatojas uz īpašām Savienības 
saistībām saskaņā ar Vispārējo vienošanos 
par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) un 
divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem. 
Minētās saistības saskaņā ar Vispārējo 
vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību 
neattiecas uz ieceļošanas, uzturēšanās un 
darba nosacījumiem. Tādējādi ar šo 
direktīvu tiek papildināta un atvieglināta 
minēto saistību piemērošana. Tomēr 
darbinieku pārcelšanas uzņēmuma ietvaros 
joma, uz ko attiecas šī direktīva, ir plašāka 
nekā tirdzniecības saistību darbības joma, 
jo šī pārcelšana ne vienmēr notiek 
pakalpojumu nozarē, un tā var notikt no 
trešās valsts, kas nav vienošanās par 
tirdzniecību līgumslēdzēja puse.

10) Šajā direktīvā uzņēmuma ietvaros 
pārceltu darbinieku kategorijā ietilpst 
vadītāji, speciālisti un diplomēti praktikanti 
ar augstākās izglītības kvalifikāciju un 
profesionālām kvalifikācijām. Uzņēmuma 
ietvaros pārceltie darbinieki ir 
jānodarbina augsti kvalificētā 
nodarbinātībā. Viņu definīcija pamatojas 
uz īpašām Savienības saistībām saskaņā ar 
Vispārējo vienošanos par pakalpojumu 
tirdzniecību (GATS) un divpusējiem 
tirdzniecības nolīgumiem. Minētās 
saistības saskaņā ar Vispārējo vienošanos 
par pakalpojumu tirdzniecību neattiecas uz 
ieceļošanas, uzturēšanās un darba 
nosacījumiem. Tādējādi ar šo direktīvu tiek 
papildināta un atvieglināta minēto saistību 
piemērošana. Tomēr darbinieku 
pārcelšanas uzņēmuma ietvaros joma, uz 
ko attiecas šī direktīva, ir plašāka nekā 
tirdzniecības saistību darbības joma, jo šī 
pārcelšana ne vienmēr notiek pakalpojumu 
nozarē, un tā var notikt no trešās valsts, kas 
nav vienošanās par tirdzniecību 
līgumslēdzēja puse.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 

11) Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt darba 
ņēmējus un nodrošināt godīgu konkurenci 
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nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvā 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā. Minētās 
prasības mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus 
un nodrošināt godīgu konkurenci starp 
uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā 
dalībvalstī, un uzņēmumiem, kas reģistrēti 
trešā valstī, jo šī prasība nodrošina, ka 
pēdējie nevarēs gūt konkurences 
priekšrocības zemāku nodarbinātības 
standartu dēļ.

starp uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā 
dalībvalstī, un uzņēmumiem, kas reģistrēti 
trešā valstī, jo šī prasība nodrošina, ka 
pēdējie nevarēs gūt konkurences 
priekšrocības zemāku nodarbinātības 
standartu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvā 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā. Minētās 
prasības mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus 
un nodrošināt godīgu konkurenci starp 
uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā 
dalībvalstī, un uzņēmumiem, kas reģistrēti 
trešā valstī, jo šī prasība nodrošina, ka 
pēdējie nevarēs gūt konkurences 
priekšrocības zemāku nodarbinātības 
standartu dēļ.

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā vietējiem darbiniekiem
Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme ar uzņemošās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem vai pastāvīgajiem 
darbiniekiem ne tikai attiecībā uz 
samaksu, bet arī attiecībā uz visiem 
nodarbinātības nosacījumiem. Vienlīdzīga 
attieksme jānodrošina ne tikai attiecībā uz 
vispārēji piemērojamiem kolektīviem 
līgumiem, bet arī attiecībā uz visiem 
tiesību aktiem, noteikumiem vai 
administratīviem noteikumiem, 
šķīrējtiesas nolēmumiem un kolektīviem 
līgumiem, tostarp uzņēmumu līgumiem, 
lai nodrošinātu principu „vienāda 
samaksa par vienādu darbu vienā un tajā 
pašā darba vietā”. Minētās prasības mērķis 
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ir aizsargāt darba ņēmējus un nodrošināt 
godīgu konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
reģistrēti kādā dalībvalstī, un 
uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī, jo 
šī prasība nodrošina, ka pēdējie nevarēs gūt 
konkurences priekšrocības zemāku 
nodarbinātības standartu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvā 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā. Minētās 
prasības mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus
un nodrošināt godīgu konkurenci starp 
uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā 
dalībvalstī, un uzņēmumiem, kas reģistrēti 
trešā valstī, jo šī prasība nodrošina, ka 
pēdējie nevarēs gūt konkurences 
priekšrocības zemāku nodarbinātības 
standartu dēļ.

1) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jāsaņem vismaz tāda pati 
attieksme kā uzņemošās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem saistībā ar viņu darba 
nosacījumiem. Minēto prasību mērķis ir 
aizsargāt darba ņēmējus un nodrošināt 
godīgu konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
reģistrēti kādā dalībvalstī, un 
uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 15. panta 3. punktā sacīts, ka „trešo valstu 
pilsoņiem, kuriem ir atļauja strādāt dalībvalstu teritorijā, ir tiesības uz tādiem pašiem darba 
apstākļiem, kādi ir Savienības pilsoņiem”.
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Grozījums Nr. 44
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvā 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā. Minētās 
prasības mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus 
un nodrošināt godīgu konkurenci starp 
uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā 
dalībvalstī, un uzņēmumiem, kas reģistrēti 
trešā valstī, jo šī prasība nodrošina, ka 
pēdējie nevarēs gūt konkurences 
priekšrocības zemāku nodarbinātības 
standartu dēļ.

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā vietējiem darbiniekiem un 
visas tiesības, kas izriet no tiesību aktu 
noteikumiem un vietējiem vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem, tai skaitā 
uzņēmuma līgumiem. Visos gadījumos ir 
jāpiemēro princips „vienāda samaksa par 
vienādu darbu vienā un tajā pašā darba 
vietā”. Minēto prasību mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmējus un nodrošināt godīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
reģistrēti kādā dalībvalstī, un 
uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī, jo 
šī prasība nodrošina, ka pēdējie nevarēs gūt 
konkurences priekšrocības zemāku 
nodarbinātības standartu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Minētās prasības mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmējus un nodrošināt godīgu 

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi, kas nodrošina 
vismaz tāda paša līmeņa aizsardzību, kā
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Minētās prasības mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmējus un nodrošināt godīgu 
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konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
reģistrēti kādā dalībvalstī, un 
uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī, jo 
šī prasība nodrošina, ka pēdējie nevarēs gūt 
konkurences priekšrocības zemāku 
nodarbinātības standartu dēļ.

konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
reģistrēti kādā dalībvalstī, un 
uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī, jo 
šī prasība nodrošina, ka pēdējie nevarēs gūt 
konkurences priekšrocības zemāku 
nodarbinātības standartu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Minētās prasības mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmējus un nodrošināt godīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
reģistrēti kādā dalībvalstī, un 
uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī, jo 
šī prasība nodrošina, ka pēdējie nevarēs gūt 
konkurences priekšrocības zemāku 
nodarbinātības standartu dēļ.

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā, un jāievēro tādas pašas saistības, 
kādas piemēro šādiem darba ņēmējiem. 
Minētās prasības mērķis ir aizsargāt darba 
ņēmējus, novērst sociālo dempingu un 
nodrošināt godīgu konkurenci starp 
uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā 
dalībvalstī, un uzņēmumiem, kas reģistrēti 
trešā valstī, jo šī prasība nodrošina, ka 
pēdējie nevarēs gūt konkurences 
priekšrocības zemāku nodarbinātības 
standartu dēļ.

Or. it

Grozījums Nr. 47
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Minētās prasības mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmējus un nodrošināt godīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
reģistrēti kādā dalībvalstī, un 
uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī, jo 
šī prasība nodrošina, ka pēdējie nevarēs gūt 
konkurences priekšrocības zemāku 
nodarbinātības standartu dēļ.

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme ar uzņemošās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem vai pastāvīgajiem 
darbiniekiem ne tikai attiecībā uz 
samaksu, bet arī attiecībā uz visiem 
nodarbinātības nosacījumiem, un it 
sevišķi attiecībā uz sociālās aizsardzības 
pabalstu summām. Minētās prasības
mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus, 
nodrošināt godīgu konkurenci starp 
uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā 
dalībvalstī, un uzņēmumiem, kas reģistrēti 
trešā valstī, jo šī prasība nodrošina, ka 
pēdējie nevarēs gūt konkurences 
priekšrocības zemāku nodarbinātības 
standartu dēļ, un it sevišķi izvairīties no 
sociālā dempinga.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
nosacījumi kā norīkotiem darbiniekiem, 
kuru darba devējs ir reģistrēts Eiropas 
Savienībā, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 

11) Uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem pilnībā piemēro Direktīvu 
par darba ņēmēju norīkošanu darbā 
(96/71/EK). Uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem darbiniekiem no trešām valstīm 
jānodrošina tādi paši darba nosacījumi kā 
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Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Minētās prasības mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmējus un nodrošināt godīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
reģistrēti kādā dalībvalstī, un 
uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī, jo 
šī prasība nodrošina, ka pēdējie nevarēs gūt 
konkurences priekšrocības zemāku 
nodarbinātības standartu dēļ.

norīkotiem darbiniekiem, kuru darba 
devējs ir reģistrēts Eiropas Savienībā, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Minētā prasība aizsargā darba 
ņēmējus un nodrošina godīgu konkurenci 
starp uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā 
dalībvalstī, un uzņēmumiem, kas reģistrēti 
trešā valstī, jo šī prasība nodrošina, ka 
pēdējie nevarēs gūt konkurences 
priekšrocības zemāku nodarbinātības 
standartu dēļ. It sevišķi uzņēmuma 
ietvaros pārceltiem darbiniekiem no 
trešām valstīm visos gadījumos ir 
jāpiemēro minimālās algas noteikumi un 
obligātie nosacījumi, kas ir spēkā 
uzņemošajā dalībvalstī, kurā notiek 
nodarbinātība (nodarbinātības vietas 
princips). Direktīvas par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā 3. pantā paredzētie 
obligātie noteikumi un nosacījumi ir 
saistoši visiem uzņēmumiem un 
uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem neatkarīgi no tā, kur 
atrodas uzņēmumu galvenie biroji vai 
kuras valsts rezidenti ir minētie 
darbinieki.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a) Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek 
veiktas atbilstīgas pārbaudes un efektīvas 
kontroles darbības, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas atbilstīgu piemērošanu. Šajā 
saistībā dalībvalstīm ir kompetentajām 
iestādēm jāpiešķir pietiekamas pilnvaras 
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un resursi. Kontroles darbību rezultāti ir 
jāiekļauj atbilstīgā ziņojumā un tos varēs 
izmantot, lai uzlabotu šīs direktīvas 
piemērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a) Darba nosacījumi šīs direktīvas 
izpratnē attiecas vismaz uz samaksu un 
atbrīvošanu no darba, veselības un 
drošības aspektus darba vietā, darba laiku 
un atvaļinājumu, ģimenes un 
profesionālo dzīvi, ņemot vērā spēkā 
esošos koplīgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Lai nodrošinātu, ka uzņēmuma ietvaros 
pārceltā darbinieka prasmes ir īpašas 
uzņemošajai struktūrvienībai, dalībvalstis 
var pieprasīt, lai uzņēmuma ietvaros 
pārceltais darbinieks pirms pārcelšanas 
vismaz 12 mēnešus būtu bijis nodarbināts 
tajā pašā uzņēmumu grupā.

12) Lai nodrošinātu, ka uzņēmuma ietvaros 
pārceltā darbinieka prasmes ir īpašas 
uzņemošajai struktūrvienībai, dalībvalstīm 
ir jāpieprasa, lai uzņēmuma ietvaros 
pārceltais darbinieks pirms pārcelšanas 
vismaz 12 mēnešus būtu bijis nodarbināts 
tajā pašā uzņēmumu grupā.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Tā kā pārcelšana uzņēmuma ietvaros ir 
saistīta ar pagaidu migrāciju, pieteikuma 
iesniedzējam būtu jāsniedz pierādījumi par 
to, ka norīkojuma beigās trešās valsts 
valstspiederīgais varēs pārcelties atpakaļ 
uz struktūrvienību, kas pieder pie tās pašas 
uzņēmumu grupas un ir reģistrēta trešā 
valstī. Minētie pierādījumi var būt darba 
līguma attiecīgie noteikumi. Jāuzrāda 
norīkojuma vēstule, kas apliecina, ka trešās 
valsts valstspiederīgajam ir vajadzīgā 
profesionālā kvalifikācija, lai ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu dalībvalstī, 
kurā viņš uzņemts, lai ieņemtu šo amatu 
vai speciālista vietu regulētā profesijā.

13) Tā kā pārcelšana uzņēmuma ietvaros ir 
saistīta ar pagaidu migrāciju, pieteikuma 
iesniedzējam būtu jāsniedz pierādījumi par 
to, ka darba līgums ar trešās valsts 
valstspiederīgo būs derīgs arī pēc 
pārcelšanas beigām un ka norīkojuma 
beigās darba ņēmējs varēs pārcelties 
atpakaļ uz struktūrvienību, kas pieder pie 
tās pašas uzņēmumu grupas un ir reģistrēta 
trešā valstī. Minētie pierādījumi var būt 
darba līguma attiecīgie noteikumi. Jāuzrāda 
norīkojuma vēstule, kas apliecina, ka trešās 
valsts valstspiederīgajam ir vajadzīgā 
profesionālā kvalifikācija, lai ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu dalībvalstī, 
kurā viņš uzņemts, lai ieņemtu šo amatu 
vai speciālista vietu regulētā profesijā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Tā kā pārcelšana uzņēmuma ietvaros ir 
saistīta ar pagaidu migrāciju, pieteikuma 
iesniedzējam būtu jāsniedz pierādījumi par 
to, ka norīkojuma beigās trešās valsts 
valstspiederīgais varēs pārcelties atpakaļ 
uz struktūrvienību, kas pieder pie tās pašas 
uzņēmumu grupas un ir reģistrēta trešā 
valstī. Minētie pierādījumi var būt darba 
līguma attiecīgie noteikumi. Jāuzrāda 
norīkojuma vēstule, kas apliecina, ka trešās 

13) Tā kā pārcelšana uzņēmuma ietvaros ir 
saistīta ar pagaidu migrāciju, pieteikuma 
iesniedzējam būtu jāsniedz pierādījumi par 
to, ka norīkojuma beigās trešās valsts 
valstspiederīgais pārcelsies atpakaļ uz 
struktūrvienību, kas pieder pie tās pašas 
uzņēmumu grupas un ir reģistrēta trešā 
valstī. Minētie pierādījumi var būt darba 
līguma attiecīgie noteikumi. Jāuzrāda 
norīkojuma vēstule, kas apliecina, ka trešās 
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valsts valstspiederīgajam ir vajadzīgā
profesionālā kvalifikācija, lai ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu dalībvalstī, 
kurā viņš uzņemts, lai ieņemtu šo amatu 
vai speciālista vietu regulētā profesijā.

valsts valstspiederīgajam ir vajadzīgā 
profesionālā kvalifikācija, lai ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu dalībvalstī, 
kurā viņš uzņemts, lai ieņemtu šo amatu 
vai speciālista vietu regulētā profesijā.

Or. it

Grozījums Nr. 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) Trešo valstu valstspiederīgajiem, kas 
piesakās uzņemšanai diplomētu 
praktikantu statusā, jāiesniedz 
pierādījumi par to, ka viņiem ir vajadzīgā 
augstākās izglītības kvalifikācija, proti, 
jebkādi diplomi, sertifikāti vai citi 
oficiālas kvalifikācijas apliecinājumi par 
to, ka ir sekmīgi apgūta pēcvidusskolas 
līmeņa augstākās izglītības vismaz trīs 
gadu programma. Turklāt viņiem ir 
jāiesniedz mācību nolīgums, kurā 
jāiekļauj mācību programmas apraksts, 
jānorāda tās ilgums un praktikanta 
uzraudzības nosacījumi šajā programmā, 
apliecinot, ka viņi uzņēmumā tiešām 
mācīsies, nevis strādās parastu darba 
ņēmēju statusā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 55
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) Ja vien šis nosacījums nav pretrunā 
Savienības priekšrocības principam, kā 
pausts attiecīgajos Pievienošanās aktu 
noteikumos, darba tirgus pārbaude nav 
jāveic, jo šis kritērijs būtu pretrunā mērķim 
radīt pārredzamu un vienkāršotu šādu 
uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku 
uzņemšanas režīmu.

15) Ja vien šis nosacījums nav pretrunā 
Savienības priekšrocības principam, kā 
pausts attiecīgajos Pievienošanās aktu 
noteikumos, darba tirgus pārbaude nav 
jāveic, jo šis kritērijs būtu pretrunā mērķim 
radīt pārredzamu un vienkāršotu šādu 
uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku 
uzņemšanas režīmu. Vienīgie izņēmumi ir 
celtniecība un amatniecību, tai skaitā 
saistītās saimnieciskās darbības, kuru 
NACE kodi ir F, N81.21 un N81.22. 
Attiecībā uz šīm jomām dalībvalstis var 
veikt darba tirgu testus.

Or. de

Grozījums Nr. 56
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) Dalībvalstīm jāparedz atbilstoši sodi, 
piemēram, finansiāli sodi, ko piemēro 
gadījumā, ja netiek pildīti šajā direktīvā 
minētie nosacījumi. Sodus varētu uzlikt 
uzņemošajai struktūrvienībai.

18) Dalībvalstīm jāparedz atbilstoši sodi, 
piemēram, finansiāli sodi, ko piemēro 
gadījumā, ja netiek pildīti šajā direktīvā 
minētie nosacījumi, kā arī vajadzīgās 
darba kontroles darbības, lai nodrošinātu 
atbilstību. Sodus varētu uzlikt uzņemošajai 
struktūrvienībai. Visām sankcijām jābūt 
atbilstīgām, proporcionālām un 
atturošām. Darba ņēmējam un viņa vai 
viņas ģimenei ir tiesības uzturēties 
uzņemošajā dalībvalstī līdz šādu 
procedūru pabeigšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Elisabeth Schroedter
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Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
pakalpojumu sniegšanas nosacījumus 
saskaņā ar Līguma 56. pantu. Īpaši šai 
direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
nodarbinātības nosacījumus, ko saskaņā 
ar Direktīvu 96/71/EK piemēro darba 
ņēmējiem, kurus kādā dalībvalstī 
reģistrēts uzņēmums norīko darbā 
pakalpojumu sniegšanai kādas citas 
dalībvalsts teritorijā. Šo direktīvu 
nepiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, 
ko dalībvalstīs reģistrēti uzņēmumi norīko 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK. Rezultātā 
trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir 
uzņēmuma ietvaros pārcelta darbinieka 
uzturēšanās atļauja, nevar izmantot 
noteikumus, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvā 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā. Saskaņā 
ar Direktīvas 96/71/EK 1. panta 4. punktu 
šai direktīvai pret uzņēmumiem, kas 
reģistrēti trešā valstī, nevajadzētu 
nodrošināt labvēlīgāku attieksmi nekā 
pret dalībvalstī reģistrētiem uzņēmumiem.

22) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
pakalpojumu sniegšanas nosacījumus 
saskaņā ar Līguma 56. pantu. Šo direktīvu 
nepiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, 
ko norīko darbā tādu pakalpojumu 
sniegšanas jomā, kas ietverti
Direktīvā 96/71/EK.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, kurš tiesību akts būs piemērojams attiecīgajai personai.

Grozījums Nr. 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/04 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā 
kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 
valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 
dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt 
vairāk tiesību nekā tās, kas jau paredzētas 
spēkā esošajos Savienības tiesību aktos 
sociālā nodrošinājuma jomā attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 
saistība ar vairākām dalībvalstīm.

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/04 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Ar 
šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt vairāk 
tiesību nekā tās, kas jau paredzētas spēkā 
esošajos Savienības tiesību aktos sociālā 
nodrošinājuma jomā attiecībā uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 
saistība ar vairākām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/04 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā 

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā 
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kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 
valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 
dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu 
piešķirt vairāk tiesību nekā tās, kas jau 
paredzētas spēkā esošajos Savienības 
tiesību aktos sociālā nodrošinājuma jomā 
attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuriem ir saistība ar 
vairākām dalībvalstīm.

kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 
valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 
dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/04 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā 
kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 
valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 
dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 

23) Atbilstīgs sociālā nodrošinājuma 
segums uzņēmuma ietvaros pārceltiem 
darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem 
ir šīs direktīvas galvenais elements, kas ir 
svarīgs, lai nodrošinātu apmierinošus 
darba un dzīves apstākļus uzturēšanās 
laikā Savienībā. Uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem trešo valstu valstspiederīgajiem 
darbiniekiem jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme. Īpaša uzmanība jāpievērš 
noteikumiem, kas nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi sociālā nodrošinājuma jomā 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā 
uz tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
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nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu 
piešķirt vairāk tiesību nekā tās, kas jau 
paredzētas spēkā esošajos Savienības 
tiesību aktos sociālā nodrošinājuma jomā 
attiecībā uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuriem ir saistība ar 
vairākām dalībvalstīm.

Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
Neskarot divpusējus nolīgumus, kas 
paredz labākas sociālā nodrošinājuma 
tiesības, šai direktīvai jāizveido 
mehānismi, kas nodrošina efektīvu 
segumu saskaņā ar sociālo 
nodrošinājumu uzturēšanās laikā, un 
mehānismi iegūto tiesību eksportēšanai.

Jebkādi ierobežojumi attiecībā uz 
vienlīdzīgu attieksmi sociālā 
nodrošinājuma jomā saskaņā ar šo 
direktīvu nedrīkst skart tiesības, ko 
nodrošina, piemērojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regulu (ES) Nr. 1231/2010, 
ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un 
Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz 
tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz 
kuriem minētās regulas neattiecas tikai 
viņu valstspiederības dēļ¹.
____________
¹ OV L 344, 29.12.2010., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/04 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā
kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
Dalībvalstis var ierobežot vienlīdzīgu 
attieksmi, ja uzņēmuma ietvaros pārcelto 
darbinieku aizsargā sociālā 
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valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 
dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt 
vairāk tiesību nekā tās, kas jau paredzētas 
spēkā esošajos Savienības tiesību aktos 
sociālā nodrošinājuma jomā attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 
saistība ar vairākām dalībvalstīm.

nodrošinājuma jomas izcelsmes valstī vai 
citi līdzekļi un ja saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem attiecīgai personai var 
nepiemērot uzņemošās dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma tiesību aktus. Tā kā šī 
direktīva neskar nosacījumus, kas ietverti 
divpusējos nolīgumos, uzņēmuma ietvaros 
pārcelto trešo valstu valstspiederīgo 
darbinieku sociālā nodrošinājuma tiesības, 
kas balstītas uz divpusēju nolīgumu, ko 
noslēgusi dalībvalsts, kurā šī persona tiek 
uzņemta, un tās izcelsmes valsts, varētu 
tikt pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt 
vairāk tiesību nekā tās, kas jau paredzētas 
spēkā esošajos Savienības tiesību aktos 
sociālā nodrošinājuma jomā attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 
saistība ar vairākām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/04 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā 
kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 
valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. panta 1. punkta a)–
i) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā 
kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 
valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
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dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt 
vairāk tiesību nekā tās, kas jau paredzētas 
spēkā esošajos Savienības tiesību aktos 
sociālā nodrošinājuma jomā attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 
saistība ar vairākām dalībvalstīm.

divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 
dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt 
vairāk tiesību nekā tās, kas jau paredzētas 
spēkā esošajos Savienības tiesību aktos 
sociālā nodrošinājuma jomā attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 
saistība ar vairākām dalībvalstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/04 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā 
kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 
valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 
dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt 
vairāk tiesību nekā tās, kas jau paredzētas 
spēkā esošajos Savienības tiesību aktos 

23) Saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu 
jāievēro vienlīdzīga attieksme attiecībā uz 
tām sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
definētas 3. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 883/04 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tā 
kā šī direktīva neskar nosacījumus, kas 
ietverti divpusējos nolīgumos, uzņēmuma 
ietvaros pārcelto trešo valstu 
valstspiederīgo darbinieku sociālā 
nodrošinājuma tiesības, kas balstītas uz 
divpusēju nolīgumu, ko noslēgusi 
dalībvalsts, kurā šī persona tiek uzņemta, 
un tās izcelsmes valsts, varētu tikt 
pastiprinātas salīdzinājumā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesībām, kas uzņēmuma 
ietvaros pārceltajam darbiniekam būtu 
piešķirtas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Ar šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt 
vairāk tiesību nekā tās, kas jau paredzētas 
spēkā esošajos Savienības tiesību aktos 
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sociālā nodrošinājuma jomā attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 
saistība ar vairākām dalībvalstīm.

sociālā nodrošinājuma jomā attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 
saistība ar vairākām dalībvalstīm.
Direktīvas noteikumus nedrīkst piemērot 
situācijās, kad uz norīkotu darba ņēmēju 
attiecas trešās valsts sociālā 
nodrošinājuma tiesību akti vai kad viņš 
veic iemaksas trešā valstī.

Or. pl

Pamatojums

Mērķis ir izvairīties no situācijām, kad uz darba ņēmēju attiecas divas tiesību sistēmas un 
viņš veic iemaksas gan dalībvalstī, gan trešā valstī.

Grozījums Nr. 64
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

27) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un 
attiecīgās SDO konvencijas, piemēram, 
Konvencija Nr. 102 par sociālo 
nodrošinājumu (obligātie standarti), 
Konvencija Nr. 118 par vienlīdzīgu 
attieksmi (sociālā nodrošinājuma jomā), 
Konvencija Nr. 143 par viesstrādniekiem 
un Konvencija Nr. 97 par darbaspēka 
migrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

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

29.a) Dalībvalstīm nekavējoties jāratificē 
Starptautiskā konvencija par visu 
migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes 
locekļu tiesību aizsardzību, ko 1990. gada 
18. decembrī pieņēma ANO Ģenerālā 
asambleja.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a) Neatkarīgi no darba attiecībām 
piemērojamā tiesību akta ir jāpiemēro 
vismaz tie tiesību akti, noteikumi un 
nosacījumi, kas ir spēkā darba vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.b) Šī direktīva jāpiemēro, neskarot 
1961. gada 18. oktobra Eiropas Sociālajā 
hartā un 1977. gada 24. novembra 
Eiropas Konvencijā par migrējošo darba 
ņēmēju juridisko statusu paredzētās 
tiesības un principus.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, ar kādiem trešo valstu 
valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi 
var ieceļot dalībvalstu teritorijā un tur 
uzturēties ilgāk par trim mēnešiem saistībā 
ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros;

a) nosacījumus, ar kādiem trešo valstu 
valstspiederīgie darbinieki un viņu 
ģimenes locekļi var ieceļot dalībvalstu 
teritorijā un tur uzturēties līdz trim gadiem
saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, ar kādiem trešo valstu 
valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi 
var ieceļot dalībvalstu teritorijā un tur 
uzturēties ilgāk par trim mēnešiem saistībā 
ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros;

a) nosacījumus, ar kādiem trešo valstu 
valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi 
var ieceļot dalībvalstu teritorijā un tur 
uzturēties saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma 
ietvaros;

Or. de

Grozījums Nr. 70
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, ar kādiem a) punktā 
minētie trešo valstu valstspiederīgie var 
ieceļot to dalībvalstu teritorijā un tur 

b) nosacījumus, ar kādiem a) punktā 
minētie trešo valstu valstspiederīgie 
darbinieki var ieceļot to dalībvalstu 
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uzturēties ilgāk par trim mēnešiem, kura 
nav dalībvalsts, kas, pamatojoties uz šo 
direktīvu, pirmā piešķīrusi uzturēšanās 
atļauju trešās valsts valstspiederīgajam.

teritorijā un tur uzturēties ilgāk par trim 
mēnešiem, kura nav dalībvalsts, kas, 
pamatojoties uz šo direktīvu, pirmā 
piešķīrusi uzturēšanās atļauju trešās valsts 
valstspiederīgajam darbiniekam.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, ar kādiem a) punktā 
minētie trešo valstu valstspiederīgie var 
ieceļot to dalībvalstu teritorijā un tur 
uzturēties ilgāk par trim mēnešiem, kura 
nav dalībvalsts, kas, pamatojoties uz šo 
direktīvu, pirmā piešķīrusi uzturēšanās 
atļauju trešās valsts valstspiederīgajam.

b) nosacījumus, ar kādiem a) punktā 
minētie trešo valstu valstspiederīgie var 
ieceļot to dalībvalstu teritorijā un tur 
uzturēties, kura nav dalībvalsts, kas, 
pamatojoties uz šo direktīvu, pirmā 
piešķīrusi uzturēšanās atļauju trešās valsts 
valstspiederīgajam.

Or. de

Grozījums Nr. 72
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas uzturas ārpus 
kādas dalībvalsts teritorijas un iesniedz 
pieteikumu uzņemšanai kādas dalībvalsts 
teritorijā sakarā ar pārcelšanu uzņēmuma 
ietvaros.

1. Šo direktīvu piemēro trešo valstu 
valstspiederīgajiem darbiniekiem, kas 
iesniedz pieteikumu uzņemšanai kādas 
dalībvalsts teritorijā sakarā ar pārcelšanu 
uzņēmuma ietvaros.

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
veic darbības citā dalībvalstī reģistrētu 
uzņēmumu uzdevumā saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 56. panta 
nozīmē, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ko citā dalībvalstī 
reģistrēti uzņēmumi norīko darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK.

c) trešo valstu valstspiederīgajiem, ko citā 
dalībvalstī reģistrēti uzņēmumi norīko 
darbā tādu pakalpojumu sniegšanas jomā, 
kas ietverti Direktīvā 96/71/EK.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, kurš tiesību akts būs piemērojams attiecīgajai personai.

Grozījums Nr. 74
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
veic darbības citā dalībvalstī reģistrētu 
uzņēmumu uzdevumā saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 56. panta 
nozīmē, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ko citā dalībvalstī 
reģistrēti uzņēmumi norīko darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK.

c) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
veic darbības citā dalībvalstī reģistrētu 
uzņēmumu uzdevumā saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 56. panta 
nozīmē, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ko citā dalībvalstī 
reģistrēti uzņēmumi norīko darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK. Tomēr norīkotiem 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veic 
celtniecības un amatniecības darbības, tai 
skaitā saistītas saimnieciskās darbības, 
kuru NACE kodi ir F, N81.21 un N81.22, 



AM\871544LV.doc 33/88 PE467.306v02-00

LV

pilnībā piemēro Direktīvu par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā (96/71/EK). Šo 
direktīvu nepiemēro minētajām NACE 
nozarēm.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
veic darbības kā aģentūras pagaidu 
darbinieki.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
veic darbības kā aģentūras pagaidu 
darbinieki neatkarīgas pagaidu aģentūras 
vai uzņēmumā vai uzņēmumu grupā 
ietvertas pagaidu aģentūras uzdevumā.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) trešo valstu valstspiederīgajiem, kam 
ir pagaidu līgums ar izcelsmes 
uzņēmumu.

Or. de

Grozījums Nr. 78
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo direktīvu nepiemēro celtniecībai, 
tai skaitā saistītām saimnieciskām 
darbībām (NACE Rev. 1.1. kodi 45.1.–
45.4.; Direktīvas 96/71/EK pielikumā 
uzskaitītās darbības).

Or. de

Grozījums Nr. 79
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo direktīvu nepiemēro celtniecības 
nozares darbībām, kas uzskaitītas 
Direktīvas 96/71/EK 3. pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vienojoties ar sociālajiem partneriem, 
dalībvalstis var ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu, piemērojot to konkrētām 
nozarēm un darbības apakšnozarēm.

Or. de

Grozījums Nr. 81
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 
reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā;

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 
reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā, profesionālos vai
apmācības nolūkos;

Or. de

Grozījums Nr. 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 
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reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā;

reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā, atbilstīgi jaunam 
darba līgumam ar šo struktūrvienību;

Or. de

Grozījums Nr. 83
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 
reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā;

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā darbinieka 
norīkošana pagaidu darbā no uzņēmuma, 
kurš reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts 
teritorijas un ar kuru trešās valsts
valstspiederīgajam darbiniekam ir noslēgts 
darba līgums ar minimālo iepriekšējo 
derīguma termiņu viena gada apmērā 
pirms pārcelšanas, uz šim uzņēmumam 
vai tai pašai uzņēmumu grupai piederošu 
struktūrvienību, kas ir reģistrēta šajā 
teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 
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reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā;

reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā; pārcelšana nav uz 
pastāvīgu laiku;

Or. de

Grozījums Nr. 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 
reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā;

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 
reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums vai ir saistoša cita 
veida nodarbinātības forma, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā;

Or. pl

Pamatojums

Direktīvas 3. pantā ierosinātā „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” definīcija attiecas tikai uz 
trešās valsts pilsoni, kam ir noslēgts darba līgums ar uzņēmumam piederošu struktūrvienību. 
Tas izslēgtu iespēju pārcelt darbinieku, kas strādā saskaņā ar citu nodarbinātības formu, 
kura ir spēkā trešā valstī.

Grozījums Nr. 86
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir
trešās valsts valstspiederīgā norīkošana 
pagaidu darbā no uzņēmuma, kurš 
reģistrēts ārpus kādas dalībvalsts teritorijas 
un ar kuru trešās valsts valstspiederīgajam 
ir noslēgts darba līgums, uz šim 
uzņēmumam vai tai pašai uzņēmumu 
grupai piederošu struktūrvienību, kas ir 
reģistrēta šajā teritorijā;

b) „pārcelšana uzņēmuma ietvaros” ir 
trešās valsts valstspiederīgā, kas nav 
dalībvalstu rezidents, norīkošana pagaidu 
darbā no uzņēmuma, kurš reģistrēts ārpus 
kādas dalībvalsts teritorijas un ar kuru 
trešās valsts valstspiederīgajam ir noslēgts 
darba līgums, uz šim uzņēmumam vai tai 
pašai uzņēmumu grupai piederošu 
struktūrvienību, kas ir reģistrēta šajā 
teritorijā; šādas pārcelšanas mērķis ir 
ietvert līdzīgas situācijas, kas noteiktas 
Direktīvas 96/71/EK 1. panta 3. punkta 
b) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „uzņēmuma ietvaros pārcelts 
darbinieks” ir jebkurš trešās valsts 
valstspiederīgais, ko pārceļ uzņēmuma 
ietvaros;

c) „uzņēmuma ietvaros pārcelts 
darbinieks” ir jebkurš trešās valsts 
valstspiederīgais, kas nav dalībvalstu 
rezidents un ko pārceļ uzņēmuma ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „uzņēmuma ietvaros pārcelts 
darbinieks” ir jebkurš trešās valsts 

c) „uzņēmuma ietvaros pārcelts 
darbinieks” ir jebkurš trešās valsts 
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valstspiederīgais, ko pārceļ uzņēmuma 
ietvaros;

valstspiederīgais darbinieks, ko pārceļ 
uzņēmuma ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās 
nodaļas vai apakšnodaļas vadīšanu, 
uzraudzību un kontroli pār citu 
pārraudzības, profesionālo vai vadošo 
darbinieku darbu, tiesības pieņemt darbā 
un atlaist no darba vai ieteikt pieņemt 
darbā, ieteikt atlaist darbiniekus no darba, 
vai veikt citas ar personālu saistītas 
darbības;

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir vadīšanas funkcijas, un kuru 
vispārīgi uzrauga un vada galvenokārt 
uzņēmuma direktoru vai akcionāru valde 
vai līdzvērtīga struktūra;

Or. de

Grozījums Nr. 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
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uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās 
nodaļas vai apakšnodaļas vadīšanu, 
uzraudzību un kontroli pār citu 
pārraudzības, profesionālo vai vadošo 
darbinieku darbu, tiesības pieņemt darbā 
un atlaist no darba vai ieteikt pieņemt 
darbā, ieteikt atlaist darbiniekus no darba, 
vai veikt citas ar personālu saistītas 
darbības;

uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra;

Or. de

Grozījums Nr. 91
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu, tiesības 
pieņemt darbā un atlaist no darba vai 
ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist 
darbiniekus no darba, vai veikt citas ar 
personālu saistītas darbības;

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuru vispārīgi uzrauga un 
vada galvenokārt uzņēmuma direktoru vai 
akcionāru valde vai līdzvērtīga struktūra; 
šis amats ietver: uzņemošās 
struktūrvienības vai tās nodaļas vai 
apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu, tiesības 
pieņemt darbā un atlaist no darba vai 
ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist 
darbiniekus no darba, vai veikt citas ar 
personālu saistītas darbības;

Or. de

Grozījums Nr. 92
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu, tiesības 
pieņemt darbā un atlaist no darba vai 
ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist 
darbiniekus no darba, vai veikt citas ar 
personālu saistītas darbības;

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu;

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „vadītājs” definīcija ir jāprecizē un jāattiecina tikai uz tiem darbiniekiem, kuri ir 
augsti kvalificēti un kuriem ir īpašas prasmes, un kuru personiskās īpašības ir neaizstājamas 
uzņēmuma specifisku darbību pienācīgai veikšanai uzņēmējā valstī. Tas nozīmē, ka 
uzņemšanas kritērijam jābūt nevis atalgojumam, bet gan kvalifikācijai un ieņemamajam 
amatam uzņēmumā. Pilnīgs uzskaitījums, kura interpretācija var būt gan iekļaujoša, gan arī 
izslēdzoša, neprecizē situāciju.

Grozījums Nr. 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, kā arī ikviena 
persona, kas vada komandas un/vai 
projektus, kuri uzņemošajai 
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līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu, tiesības 
pieņemt darbā un atlaist no darba vai 
ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist 
darbiniekus no darba, vai veikt citas ar 
personālu saistītas darbības;

struktūrvienībai ir būtiski, un ko vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu, tiesības
pieņemt darbā un atlaist no darba vai 
ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist 
darbiniekus no darba, vai veikt citas ar 
personālu saistītas darbības;

Or. pl

Pamatojums

Ierosinātā „vadītājs” definīcija ierobežo direktīvas piemērošanu, attiecinot to tikai uz 
augstākā līmeņa vadītājiem, darbības jomā neietverot projektu un komandu vadītājus.
Nosakot darbinieku pārcelšanas atbilstību, šī definīcija kavētu direktīvas neierobežotu 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu, tiesības 
pieņemt darbā un atlaist no darba vai 
ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist 
darbiniekus no darba, vai veikt citas ar 
personālu saistītas darbības;

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura ieņem 
augstu amatu uzņēmuma struktūrā un 
kuras galvenais pienākums ir uzņemošās 
struktūrvienības pārvaldes vadīšana, un 
kuru vispārīgi uzrauga un vada galvenokārt 
uzņēmuma direktoru vai akcionāru valde 
vai līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, vai atbildību 
par konkrēta liela projekta uzraudzību, kā 
arī uzraudzību un kontroli pār citu 
pārraudzības, profesionālo vai vadošo 
darbinieku darbu, tiesības pieņemt darbā 
un atlaist no darba vai ieteikt pieņemt 
darbā, ieteikt atlaist darbiniekus no darba, 
vai veikt citas ar personālu saistītas 
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darbības;

Or. it

Grozījums Nr. 95
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „vadītājs” ir jebkura persona, kura 
ieņem augstu amatu un kuras galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu, tiesības 
pieņemt darbā un atlaist no darba vai 
ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist 
darbiniekus no darba, vai veikt citas ar 
personālu saistītas darbības;

e) „vadītājs” ir jebkurš darba ņēmējs, kura
kvalifikācijas atbilst vismaz Eiropas 
kvalifikāciju sistēmas 7. līmenim, kurš
ieņem augstu amatu un kura galvenais 
pienākums ir uzņemošās struktūrvienības 
pārvaldes vadīšana, un kuru vispārīgi 
uzrauga un vada galvenokārt uzņēmuma 
direktoru vai akcionāru valde vai 
līdzvērtīga struktūra; šis amats ietver: 
uzņemošās struktūrvienības vai tās nodaļas 
vai apakšnodaļas vadīšanu, uzraudzību un 
kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo 
vai vadošo darbinieku darbu, tiesības
pieņemt darbā un atlaist no darba vai 
ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist 
darbiniekus no darba, vai veikt citas ar 
personālu saistītas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras 
uzņemošajai struktūrvienībai ir būtiskas 
un īpašas, ņemot vērā ne tikai 

f) „speciālists” ir jebkura persona, kuru 
pārceļ augsti kvalificētas nodarbinātības 
nolūkā, kurai ir augstākā profesionālā 
kvalifikācija, augsts zināšanu līmenis un 
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uzņemošajai struktūrvienībai specifiskās 
zināšanas, bet arī to, vai šai personai ir 
augsta līmeņa kvalifikācija saistībā ar 
darba vai aroda veidu, kam nepieciešamas 
specifiskas tehniskas zināšanas;

ilgstoša pieredze un kurai ir specifiskas 
zināšanas, kas uzņemošajai 
struktūrvienībai ir būtiskas vai īpašas 
specifisku darbību veikšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras 
uzņemošajai struktūrvienībai ir būtiskas un 
īpašas, ņemot vērā ne tikai uzņemošajai 
struktūrvienībai specifiskās zināšanas, bet 
arī to, vai šai personai ir augsta līmeņa 
kvalifikācija saistībā ar darba vai aroda 
veidu, kam nepieciešamas specifiskas 
tehniskas zināšanas;

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
zināšanas, kuras uzņemošajai 
struktūrvienībai ir būtiskas un īpašas, un 
kam, ciktāl tas iespējams, ir sertificēta 
augsta līmeņa kvalifikācija saistībā ar 
darba vai aroda veidu, kam nepieciešamas 
specifiskas tehniskas zināšanas;

Or. it

Grozījums Nr. 98
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras 
uzņemošajai struktūrvienībai ir būtiskas un 
īpašas, ņemot vērā ne tikai uzņemošajai 
struktūrvienībai specifiskās zināšanas, bet 
arī to, vai šai personai ir augsta līmeņa 
kvalifikācija saistībā ar darba vai aroda 
veidu, kam nepieciešamas specifiskas 

f) „speciālists” ir jebkura persona, ko 
pārceļ augsti kvalificētas nodarbinātības 
nolūkos, kam ir īpašas zināšanas, kuras 
uzņemošajai struktūrvienībai ir būtiskas, 
un kam ir augsta līmeņa kvalifikācija 
saistībā ar darba vai aroda veidu, kam 
nepieciešamas specifiskas tehniskas 
zināšanas;
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tehniskas zināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras uzņemošajai 
struktūrvienībai ir būtiskas un īpašas, 
ņemot vērā ne tikai uzņemošajai 
struktūrvienībai specifiskās zināšanas, bet 
arī to, vai šai personai ir augsta līmeņa 
kvalifikācija saistībā ar darba vai aroda 
veidu, kam nepieciešamas specifiskas 
tehniskas zināšanas;

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras uzņemošajai 
struktūrvienībai ir īpašas, ņemot vērā ne 
tikai uzņemošajai struktūrvienībai 
specifiskās zināšanas, bet arī to, vai šai 
personai ir augsta līmeņa kvalifikācija 
saistībā ar darba vai aroda veidu, kam 
nepieciešamas specifiskas zināšanas;

Or. pl

Pamatojums

Ierosinātā definīcija rada šaubas par kvalifikācijas un prasmju atzīšanu par uzņemošajai 
struktūrvienībai būtiskām zināšanām. Šeit varētu būt dažādas interpretācijas. Šī definīcija 
ierobežotu pārcelšanu, attiecinot to tikai uz personām, kam ir tehniskas zināšanas, izslēdzot 
darba ņēmējus, kuriem ir citas kvalifikācijas, kuras konkrētos apstākļos varētu būt svarīgas 
uzņemošajai struktūrvienībai.

Grozījums Nr. 100
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras
uzņemošajai struktūrvienībai ir būtiskas un 
īpašas, ņemot vērā ne tikai uzņemošajai 
struktūrvienībai specifiskās zināšanas, bet 

f) „speciālists” ir jebkurš darba ņēmējs, 
kura kvalifikācijas atbilst vismaz Eiropas 
kvalifikāciju sistēmas 5. līmenim un 
kuram ir neikdienišķas zināšanas, kas
uzņemošajai struktūrvienībai ir būtiskas un 
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arī to, vai šai personai ir augsta līmeņa 
kvalifikācija saistībā ar darba vai aroda 
veidu, kam nepieciešamas specifiskas 
tehniskas zināšanas;

īpašas, ņemot vērā ne tikai uzņemošajai 
struktūrvienībai specifiskās zināšanas, bet 
arī to, vai šai personai ir augsta līmeņa 
kvalifikācija saistībā ar darba vai aroda 
veidu, kuram nepieciešamas specifiskas 
tehniskas zināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras uzņemošajai 
struktūrvienībai ir būtiskas un īpašas, 
ņemot vērā ne tikai uzņemošajai 
struktūrvienībai specifiskās zināšanas, bet 
arī to, vai šai personai ir augsta līmeņa 
kvalifikācija saistībā ar darba vai aroda 
veidu, kam nepieciešamas specifiskas 
tehniskas zināšanas;

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras uzņemošajai 
struktūrvienībai ir būtiskas, ņemot vērā ne 
tikai uzņemošajai struktūrvienībai 
specifiskās zināšanas, bet arī to, vai šai 
personai ir augsta līmeņa kvalifikācija 
saistībā ar darba vai aroda veidu, kam 
nepieciešamas specifiskas tehniskas 
zināšanas;

Or. de

Grozījums Nr. 102
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras uzņemošajai 
struktūrvienībai ir būtiskas un īpašas, 
ņemot vērā ne tikai uzņemošajai 
struktūrvienībai specifiskās zināšanas, bet 
arī to, vai šai personai ir augsta līmeņa 
kvalifikācija saistībā ar darba vai aroda 

f) „speciālists” ir jebkura persona, kam ir 
neikdienišķas zināšanas, kuras uzņemošajai 
struktūrvienībai ir būtiskas un īpašas, 
ņemot vērā ne tikai uzņemošajai 
struktūrvienībai specifiskās zināšanas, bet 
arī to, vai šai personai ir augstākās 
izglītības kvalifikācija saistībā ar darba vai 
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veidu, kam nepieciešamas specifiskas 
tehniskas zināšanas;

aroda veidu, kam nepieciešamas 
specifiskas tehniskas zināšanas. Augstākās 
izglītības kvalifikācija ir iegūta pēc vismaz 
3 gadu ilgas augstākās izglītības 
programmas pabeigšanas oficiāli atzītā 
augstākās izglītības iestādē. Papildus 
augstākās izglītības kvalifikācijai ir 
vajadzīga attiecīga piecu gadu 
profesionālā pieredze līmenī, kas 
salīdzināms ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju. Speciālists/-e nosaka, ka 
pārcelšanas laikā viņa/viņas ieņēmumi 
atbilst vismaz vispārpieņemtajiem 
vidējiem bruto ieņēmumiem norīkojuma 
valsts attiecīgajā nozarē. Ja viņš/viņa tiek 
pārcelts/-a uz citu norīkojuma valsti, to 
nosaka arī attiecībā uz šo valsti. Kā 
pamatu izmanto vidējos bruto gada 
ieņēmumus pirms pārcelšanas, kurus 
reģistrējušas kompetentās valsts iestādes. 
Ja tie vēl nav zināmi, kā pamatu izmanto 
attiecīgos ieņēmumus gadā pirms šī gada;

Or. de

Grozījums Nr. 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, gatavojoties ieņemt vadošu 
amatu uzņēmumā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 104
Ria Oomen-Ruijten
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, gatavojoties ieņemt vadošu 
amatu uzņēmumā;

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā;

Or. nl

Grozījums Nr. 105
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, gatavojoties ieņemt vadošu 
amatu uzņēmumā;

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, lai vēlāk veiktu augsti 
kvalificētu darbu;

Or. de

Grozījums Nr. 106
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, gatavojoties ieņemt vadošu 

g) „diplomēts praktikants” ir jebkurš darba 
ņēmējs ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas atbilst vismaz Eiropas 
kvalifikāciju sistēmas 5. līmenim, un šim 
darba ņēmējam ir praktikanta līgums, 
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amatu uzņēmumā; kurš ietver prakses programmas aprakstu 
un tās ilgumu, un praktikants tiek 
pārcelts, lai paplašinātu savas zināšanas un 
pieredzi uzņēmumā, gatavojoties ieņemt 
vadošu amatu uzņēmumā;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, gatavojoties ieņemt vadošu 
amatu uzņēmumā;

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas teorētiskās zināšanas un 
pieredzi uzņēmumā vai iestādē, 
gatavojoties ieņemt vadošu amatu 
uzņēmumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, gatavojoties ieņemt vadošu 
amatu uzņēmumā;

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā ar apmaksātu darba līgumu, 
gatavojoties ieņemt vadošu amatu 
uzņēmumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, gatavojoties ieņemt vadošu 
amatu uzņēmumā;

g) „diplomēts praktikants” ir jebkura 
persona ar augstākās izglītības 
kvalifikāciju, kas tiek pārcelta, lai 
paplašinātu savas zināšanas un pieredzi 
uzņēmumā, gatavojoties ieņemt vadošu 
amatu uzņēmumā. Diplomēti praktikanti 
nav darbinieki, par kuriem ir obligāti 
jāveic sociālā nodrošinājuma iemaksas. 
Dalībvalstis nodrošina, ka darba devēji 
praktikantus neizmanto neatbilstīgiem 
uzdevumiem, proti, tādu pienākumu 
veikšanai, ko veic pastāvīgie darbinieki;

Or. de

Grozījums Nr. 110
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „augsti kvalificēta nodarbinātība” ir 
nodarbinātība:
– kam vajadzīgas neikdienišķas zināšanas, 
kuras uzņemošajai struktūrvienībai ir 
būtiskas un īpašas;
– par ko saņem samaksu;
– kas nodrošina piemērotus darba 
nosacījumus.

Or. en
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Pamatojums

Definīcijas ir jāpārskata, lai precizētu direktīvas mērķus. Tāpēc direktīvā jāiekļauj jau 
kodificēta un aktuāla jēdziena „augsti kvalificēta nodarbinātība” Eiropas definīcija, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki tiek nodarbināti saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem. Šī definīcija noteikta Padomes 2009. gada 25. maija 
Direktīvā 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti 
kvalificētas nodarbinātības nolūkos (Zilās kartes direktīva).

Grozījums Nr. 111
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „uzņēmumu grupa” šajā direktīvā ir divi 
vai vairāki uzņēmumi, kuri saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem atzīti par saistītiem 
šādos veidos: uzņēmums attiecībā pret citu 
uzņēmumu, ja tas citā uzņēmumā tieši vai 
netieši ir īpašnieks lielākajai daļai šā 
uzņēmuma parakstītā kapitāla; vai kontrolē 
balsu vairākumu, kuras saistītas ar minētā 
uzņēmuma emitētajām kapitāla daļām; vai 
var iecelt vairāk nekā pusi minētā 
uzņēmuma vadības, pārvaldes vai 
uzraudzības struktūras locekļu;

l) „uzņēmumu grupa” šajā direktīvā ir divi 
vai vairāki uzņēmumi, kuri saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem atzīti par saistītiem 
šādos veidos: uzņēmums attiecībā pret citu 
uzņēmumu, ja tas citā uzņēmumā tieši vai 
netieši ir īpašnieks lielākajai daļai šā 
uzņēmuma parakstītā kapitāla; vai kontrolē 
balsu vairākumu, kuras saistītas ar minētā 
uzņēmuma emitētajām kapitāla daļām; vai 
var iecelt vairāk nekā pusi minētā 
uzņēmuma vadības, pārvaldes vai 
uzraudzības struktūras locekļu; šīs 
direktīvas izpratnē uzņēmumus uzskata 
par saistītiem arī tad, ja viens no 
uzņēmumiem var būtiski ietekmēt citu 
uzņēmumu, izmantojot līgumu, vai ja 
pastāv līgumā noteikta vienota vadības 
struktūra;

Or. de

Grozījums Nr. 112
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
3. pants – n apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) “vispārēji piemērojams kolektīvais 
līgums” ir kolektīvais līgums, kas jāievēro 
visiem uzņēmumiem attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā un attiecīgajā 
profesijā vai nozarē. Ja nav sistēmas 
kolektīvu līgumu pasludināšanai par 
vispārēji piemērojamiem, dalībvalstis var 
balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas ir 
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai kolektīviem līgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 113
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) “vispārēji piemērojams kolektīvais 
līgums” ir kolektīvais līgums, kas jāievēro 
visiem uzņēmumiem attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā un attiecīgajā 
profesijā vai nozarē. Ja nav sistēmas 
kolektīvu līgumu pasludināšanai par 
vispārēji piemērojamiem, dalībvalstis var 
balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas ir 
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai kolektīviem līgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) „vispārēji piemērojams kolektīvais 
līgums” ir kolektīvais līgums, kas jāievēro 
visiem uzņēmumiem attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā un attiecīgajā 
profesijā vai nozarē. Ja nav sistēmas 
kolektīvu līgumu pasludināšanai par 
vispārēji piemērojamiem, dalībvalstis var 
balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas ir 
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai kolektīviem līgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

n) „kolektīvais līgums” ir jebkura veida
kolektīvais līgums, kas noslēgts jebkurā 
līmenī, tai skaitā firmu un uzņēmumu 
līmenī, un ko piemēro uzņēmuma 
struktūrvienībā, uz kuru speciālists vai 
vadītājs ir pārcelts.

Or. de

Grozījums Nr. 115
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Šī direktīva attiecībā uz 3. panta 
i) punktu un 12., 14. un 15. pantu 
neietekmē dalībvalstu tiesības pieņemt vai 
paturēt labvēlīgākus noteikumus personām, 
uz kurām tā attiecas.

2) Šī direktīva attiecībā uz 3. panta 
i) punktu, 11. panta 2. punktu un 12., 
14. un 15. pantu neietekmē dalībvalstu 
tiesības pieņemt vai paturēt labvēlīgākus 
noteikumus personām, uz kurām tā 
attiecas.

Or. de
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Grozījums Nr. 116
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas darbības jomā var neietvert 
atsevišķas nozares, ja konkrētās nozares 
sociālie partneri vienojas par atbilstīgas 
prasības iesniegšanu oficiāla sociālā 
dialoga procedūras ietvaros.

Or. de

Grozījums Nr. 117
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 10. pantu, ikviens trešās valsts 
valstspiederīgais, kas iesniedz uzņemšanas 
pieteikumu saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem:

Neskarot 10. pantu, ikviens trešās valsts 
valstspiederīgais, kas iesniedz uzņemšanas 
pieteikumu saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, un/vai viņa vai viņas darba 
devējs:

Or. en

Grozījums Nr. 118
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sniedz pierādījumus par to, ka līdz pat 
dienai, kad notiek pārcelšana uzņēmuma 
ietvaros, viņš tajā pašā uzņēmumu grupā 
bijis nodarbināts vismaz 12 mēnešus, ja 
šāda prasība ir noteikta valsts tiesību 

b) sniedz pierādījumus, proti, darba 
līgumu, kas apliecina, ka līdz pat dienai, 
kad notiek pārcelšana uzņēmuma ietvaros, 
viņš tajā pašā uzņēmumu grupā bijis 
nodarbināts vismaz 12 mēnešus, un šis 
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aktos, un ka norīkojuma termiņa beigās 
viņš varēs pārcelties atpakaļ uz 
struktūrvienību, kas pieder pie tās pašas 
uzņēmumu grupas un ir reģistrēta trešā 
valstī;

darba līgums ir derīgs arī pēc norīkojuma 
termiņa beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sniedz pierādījumus par to, ka līdz pat 
dienai, kad notiek pārcelšana uzņēmuma 
ietvaros, viņš tajā pašā uzņēmumu grupā 
bijis nodarbināts vismaz 12 mēnešus, ja 
šāda prasība ir noteikta valsts tiesību aktos, 
un ka norīkojuma termiņa beigās viņš varēs 
pārcelties atpakaļ uz struktūrvienību, kas 
pieder pie tās pašas uzņēmumu grupas un ir 
reģistrēta trešā valstī;

b) sniedz pierādījumus par to, ka līdz pat 
dienai, kad notiek pārcelšana uzņēmuma 
ietvaros, viņš tajā pašā uzņēmumu grupā 
bijis nodarbināts vismaz 6 mēnešus 
vadītāju un speciālistu gadījumā un 
3 mēnešus — praktikantu gadījumā, ja 
šāda prasība ir noteikta valsts tiesību aktos, 
un ka norīkojuma termiņa beigās viņš varēs 
pārcelties atpakaļ uz struktūrvienību, kas 
pieder pie tās pašas uzņēmumu grupas un ir 
reģistrēta trešā valstī;

Or. pl

Pamatojums

Strauji mainīgos apstākļos 12 mēnešu periods ir pārāk ilgs un var būtiski ierobežot direktīvas 
darbības jomu. Tāpēc ir ierosināts vajadzīgo nodarbinātības periodu pirms pārcelšanas 
samazināt līdz 6 mēnešiem vadītājiem un speciālistiem un līdz 3 mēnešiem — praktikantiem.

Grozījums Nr. 120
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sniedz pierādījumus par to, ka līdz pat b) sniedz pierādījumus par to, ka līdz pat 
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dienai, kad notiek pārcelšana uzņēmuma 
ietvaros, viņš tajā pašā uzņēmumu grupā 
bijis nodarbināts vismaz 12 mēnešus, ja 
šāda prasība ir noteikta valsts tiesību aktos, 
un ka norīkojuma termiņa beigās viņš varēs 
pārcelties atpakaļ uz struktūrvienību, kas 
pieder pie tās pašas uzņēmumu grupas un ir 
reģistrēta trešā valstī;

dienai, kad notiek pārcelšana uzņēmuma 
ietvaros, viņš tajā pašā uzņēmumu grupā 
bijis nodarbināts vismaz 6 mēnešus 
(vadītājiem un speciālistiem) vai 
3 mēnešus (diplomētiem praktikantiem), 
ja šāda prasība ir noteikta valsts tiesību 
aktos, un ka norīkojuma termiņa beigās 
viņš varēs pārcelties atpakaļ uz 
struktūrvienību, kas pieder pie tās pašas 
uzņēmumu grupas un ir reģistrēta trešā 
valstī;

Or. de

Grozījums Nr. 121
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii.a) pierādījumus par to, ka viņš vai viņa 
ieņems amatu, kas saistīts tikai ar 
speciālista uzdevumiem attiecīgās 
dalībvalsts uzņemošajā struktūrvienībā 
vai struktūrvienībās;

Or. da

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai direktīva nepieļauj ļaunprātīgas izmantošanas iespējas, kad uzņēmumi var 
to izmantot, lai veiktu vispārīgus darbības uzdevumus.

Grozījums Nr. 122
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atalgojumu, kas piešķirts pārcelšanas iii) atalgojumu, kas piešķirts pārcelšanas 
laikā, ietverot samaksu par virsstundām, 
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laikā; pabalstus, prēmijas un pabalstus natūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sniedz pierādījumus par to, ka viņam ir 
vajadzīgā profesionālā kvalifikācija, lai 
dalībvalstī, kurā viņš uzņemts, ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu, vai —
diplomēta praktikanta gadījumā —
vajadzīgā augstākās izglītības 

kvalifikācija;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sniedz pierādījumus par to, ka viņam ir 
vajadzīgā profesionālā kvalifikācija, lai 
dalībvalstī, kurā viņš uzņemts, ieņemtu
vadītāja vai speciālista vietu, vai —
diplomēta praktikanta gadījumā —
vajadzīgā augstākās izglītības 

kvalifikācija;

d) sniedz pierādījumus par to, ka viņam ir 
vajadzīgā profesionālā kvalifikācija 
vadītāja vai speciālista vietas ieņemšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 125
Nadja Hirsch



PE467.306v02-00 58/88 AM\871544LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sniedz pierādījumus par to, ka viņam ir 
vajadzīgā profesionālā kvalifikācija, lai 
dalībvalstī, kurā viņš uzņemts, ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu, vai —
diplomēta praktikanta gadījumā —
vajadzīgā augstākās izglītības 

kvalifikācija;

d) sniedz pierādījumus par to, ka viņam ir 
vajadzīgā profesionālā kvalifikācija vai 
augstākās izglītības kvalifikācijas, lai 
dalībvalstī, kurā viņš uzņemts, ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu, vai —
diplomēta praktikanta gadījumā —
profesionālā kvalifikācija un atbilstīga 

profesionālā pieredze vai vajadzīgā 
augstākās izglītības kvalifikācija;

Or. de

Grozījums Nr. 126
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sniedz pierādījumus par to, ka viņam ir 
vajadzīgā profesionālā kvalifikācija, lai 
dalībvalstī, kurā viņš uzņemts, ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu, vai —
diplomēta praktikanta gadījumā —
vajadzīgā augstākās izglītības 

kvalifikācija;

d) sniedz pierādījumus par to, ka viņam ir 
vajadzīgā augstākās izglītības kvalifikācija
darbam vai amatam, kam nepieciešamas 
īpašas tehniskās zināšanas, lai ieņemtu 
vadītāja vai speciālista vietu. Speciālista 
gadījumā augstākās izglītības 
kvalifikācija nozīmē jebkuru grādu, 
diplomu vai citu sertifikātu, ko izdevusi 
kompetenta iestāde. Augstākās izglītības 
kvalifikācija ir iegūta pēc vismaz 3 gadu 
ilgas augstākās izglītības programmas 
pabeigšanas oficiāli atzītā augstākās 
izglītības iestādē. Papildus augstākās 
izglītības kvalifikācijai ir vajadzīga 
attiecīga piecu gadu profesionālā pieredze 
līmenī, kas salīdzināms ar augstākās 
izglītības kvalifikāciju. Speciālists/-e 
nosaka, ka pārcelšanas laikā viņa/viņas 
ieņēmumi atbilst vismaz 
vispārpieņemtajiem vidējiem bruto 
ieņēmumiem norīkojuma valsts attiecīgajā 
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nozarē. Ja viņš/viņa tiek pārcelts/-a uz 
citu norīkojuma valsti, to nosaka arī 
attiecībā uz šo valsti. Kā pamatu izmanto 
vidējos bruto gada ieņēmumus pirms 
pārcelšanas, kurus reģistrējušas 
kompetentās valsts iestādes. Ja tie vēl nav 
zināmi, kā pamatu izmanto attiecīgos 
ieņēmumus gadā pirms šī gada;
Diplomēts praktikants sniedz 
pierādījumus par to, ka viņam vai viņai ir 
augstākās izglītības kvalifikācija;

Or. de

Grozījums Nr. 127
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzrāda dokumentu, kas apliecina, ka 
uzņēmuma ietvaros pārceltais darbinieks ir 
izpildījis valsts tiesību aktos paredzētos 
nosacījumus, kas jāievēro Savienības 
pilsoņiem, lai strādātu attiecīgajā regulētajā 
profesijā;

e) uzrāda dokumentu, kas apliecina, ka 
uzņēmuma ietvaros pārceltais darbinieks ir 
izpildījis valsts tiesību aktos paredzētos 
nosacījumus, kas jāievēro Savienības 
pilsoņiem, lai strādātu attiecīgajā regulētajā 
profesijā, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu¹;

____________
¹ OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Riikka Manner

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

g) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, sniedz pierādījumus par to, ka 
viņam ir veselības apdrošināšana vai, ja tas 
noteikts valsts tiesību aktos, viņš ir 
iesniedzis pieteikumu veselības 
apdrošināšanai, kas aptver visus riskus, ko 
parasti aptver attiecīgās dalībvalsts 
valstspiederīgo apdrošināšana par 
laikposmu, kad šāds apdrošināšanas 
segums un atbilstīgās tiesības uz 
pabalstiem netiek nodrošinātas saskaņā ar 
darba līgumu vai tā rezultātā;

g) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus un neskarot 14. panta 
2. punkta e) apakšpunkta noteikumus par 
slimības pabalstiem, sniedz pierādījumus 
par to, ka viņam ir veselības apdrošināšana 
vai, ja tas noteikts valsts tiesību aktos, viņš 
ir iesniedzis pieteikumu veselības 
apdrošināšanai, kas aptver visus riskus, ko 
parasti aptver attiecīgās dalībvalsts 
valstspiederīgo apdrošināšana par 
laikposmu, kad šāds apdrošināšanas 
segums un atbilstīgās tiesības uz 
pabalstiem netiek nodrošinātas saskaņā ar 
darba līgumu vai tā rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai attiecībā uz 
atalgojumu pārcelšanas laikā tiktu 
izpildīti visi tiesību, normatīvo vai 
administratīvo aktu un/vai vispārēji 
piemērojamu kolektīvo līgumu 
nosacījumi, ko līdzīgā situācijā piemēro 
norīkotiem darba ņēmējiem attiecīgajās 
profesionālajās nozarēs.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 130
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai attiecībā uz 
atalgojumu pārcelšanas laikā tiktu izpildīti 
visi tiesību, normatīvo vai administratīvo 
aktu un/vai vispārēji piemērojamu
kolektīvo līgumu nosacījumi, ko līdzīgā
situācijā piemēro norīkotiem darba 
ņēmējiem attiecīgajās profesionālajās 
nozarēs.

Dalībvalstis pieprasa, lai attiecībā uz 
atalgojumu pārcelšanas laikā tiktu izpildīti 
visi tiesību, normatīvo vai administratīvo 
aktu un/vai kolektīvo līgumu nosacījumi
salīdzināmā situācijā attiecīgajās 
profesionālajās nozarēs darba vietā 
attiecībā uz darba nosacījumiem, tai 
skaitā pabalstiem un samaksu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums pārkāpj principu „vienāda samaksa par vienādu darbu” un 
Pamattiesību hartas 15. panta 3. punktu. 

Grozījums Nr. 131
Martin Kastler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai attiecībā uz 
atalgojumu pārcelšanas laikā tiktu izpildīti 
visi tiesību, normatīvo vai administratīvo 
aktu un/vai vispārēji piemērojamu 
kolektīvo līgumu nosacījumi, ko līdzīgā 
situācijā piemēro norīkotiem darba 
ņēmējiem attiecīgajās profesionālajās 
nozarēs.

Dalībvalstis pieprasa, lai attiecībā uz 
atalgojumu pārcelšanas laikā tiktu izpildīti
visi tiesību, normatīvo vai administratīvo 
aktu un/vai vispārēji piemērojamu 
kolektīvo līgumu nosacījumi, ko līdzīgā 
situācijā piemēro norīkotiem darba 
ņēmējiem attiecīgajās profesionālajās 
nozarēs. Īpašu uzmanību pievērš 
konsekvences nodrošināšanai ar 
Direktīvu 96/71/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav sistēmas kolektīvu līgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas 
ir vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai kolektīviem līgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 133
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav sistēmas kolektīvu līgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas 
ir vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai kolektīviem līgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

Ja nav sistēmas kolektīvu līgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas 
ir vispārēji piemērojami saskaņā ar 
dalībvalstu noteikumiem un tradīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav sistēmas kolektīvu līgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas 
ir vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai kolektīviem līgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

Ja nav sistēmas kolektīvu līgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz valsts noteikumiem un 
praksēm.

Or. nl

Grozījums Nr. 135
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
5. panta – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Par jebkurām pārmaiņām, kas ietekmē 
šajā pantā paredzētos uzņemšanas 
nosacījumus, ziņo attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.

5. Par jebkurām pārmaiņām uzturēšanās 
laikā, kas ietekmē šajā pantā paredzētos 
uzņemšanas nosacījumus, ziņo attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, un to 
veic saskaņā ar 5. panta 1.–4. punktu un 
14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis noraida uzņemšanas 
pieteikumus, ja nav ievēroti 5. pantā 

1. Dalībvalstis noraida uzņemšanas 
pieteikumus, ja nav ievēroti 5. pantā 
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izklāstītie nosacījumi vai ja uzrādītie 
dokumenti ir iegūti krāpnieciskā ceļā vai ir 
viltoti vai izmainīti.

izklāstītie nosacījumi vai ja tiek konstatēts, 
ka uzrādītie dokumenti ir iegūti 
krāpnieciskā ceļā vai ir viltoti vai izmainīti.

Or. lt

Grozījums Nr. 137
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis noraida uzņemšanas 
pieteikumus, ja darba devējs vai uzņemošā 
struktūrvienība atbilstoši valsts tiesību 
aktiem ir sodīti par nedeklarētu darbu 
un/vai nelegālu nodarbināšanu.

2. Dalībvalstis noraida uzņemšanas 
pieteikumus, ja darba devējs vai uzņemošā 
struktūrvienība atbilstoši valsts tiesību 
aktiem ir atkārtoti sodīti par nedeklarētu 
darbu un/vai nelegālu nodarbināšanu gadā 
pirms pieteikuma iesniegšanas gada.

Or. de

Grozījums Nr. 138
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noraidīt uzņemšanas 
pieteikumus, pamatojoties uz trešo valstu 
valstspiederīgo uzņemšanas apjomu.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 139
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja nebija vai vairs nav izpildīti 5. un 
14. pantā paredzētie nosacījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sodi Sodi un kontroles darbības

Or. en

Grozījums Nr. 141
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var ietvert citus sodus, 
piemēram: a) izslēgšana no tiesībām 
saņemt valsts pabalstus vai palīdzību; b) 
izslēgšana no dalības valsts līgumā uz 
laikposmu līdz 5 gadiem; c) pagaidu vai 
pastāvīga diskvalifikācija no 
lauksaimniecības, rūpniecisku vai 
komerciālu darbību īstenošanas; d) tiesas 
uzraudzības piemērošana; e) tiesas 
rīkojums par likvidāciju.
Attiecībā uz darba devēja pārkāpumiem 
saistībā ar atalgojumu, nodokļiem un 
sociālā nodrošinājuma iemaksām 
dalībvalstis nodrošina, ka darba devējs
samaksā: a) jebkādu nesamaksātu 
atalgojumu uzņēmuma ietvaros pārceltam 
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trešās valsts valstspiederīgajam; b) 
jebkādus nesamaksātus nodokļus un 
sociālā nodrošinājuma iemaksas, tai 
skaitā attiecīgos administratīvos sodus. 
Dalībvalstis nodrošina efektīvus 
mehānismus, ar kuru starpniecību trešās 
valsts valstspiederīgie var iesniegt 
sūdzības pret saviem darba devējiem —
tieši vai ar trešo personu starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuve informācijai Tiesības uz informāciju

Or. en

Grozījums Nr. 143
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuve informācijai Piekļuve informācijai
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
darītu pieejamu informāciju par ieceļošanu 
un uzturēšanos, tostarp tiesībām, un visiem 
pieteikuma pamatojumā sniedzamajiem 
dokumentārajiem pierādījumiem.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
darītu pieejamu informāciju par ieceļošanu 
un uzturēšanos, tostarp tiesībām, un visiem 
pieteikuma pamatojumā sniedzamajiem 
dokumentārajiem pierādījumiem, kā arī 
tiesībām attiecībā uz darba nosacījumiem, 
sociālo nodrošinājumu un piemērošanas 
un sūdzību mehānismu visiem pieteikumu 
iesniedzējiem un uzņemtajiem pārceltiem 
darbiniekiem un darba ņēmējiem 
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uzņemošajā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts 
iestādēm, kurā galvenokārt notiek 
pārcelšana uzņēmuma ietvaros.

3. Pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts 
iestādēm, kurā notiek pārcelšana 
uzņēmuma ietvaros.

Or. lt

Grozījums Nr. 145
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts 
iestādēm, kurā galvenokārt notiek 
pārcelšana uzņēmuma ietvaros.

3. Pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts 
iestādēm, kurā galvenokārt notiek 
pārcelšana uzņēmuma ietvaros. Ja nav 
iespējams paredzēt, kurā valstī 
galvenokārt notiks pārcelšana, pieteikuma 
iesniedzējs var brīvi izvēlēties valsti.

Or. de

Grozījums Nr. 146
Elisabeth Schroedter

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

3. Pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts 
iestādēm, kurā galvenokārt notiek 
pārcelšana uzņēmuma ietvaros.

3. Pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts 
iestādēm, kurā ir uzņēmuma ietvaros 
pārceltā darbinieka pirmā nodarbinātības 
vieta; katrai uzņemošajai dalībvalstij ir 
jākontrolē 5. un 14. pantā izklāstītie 
nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzturēšanās atļaujas iedaļā „atļaujas 
veids” dalībvalstis izdara ierakstu 
„uzņēmuma ietvaros pārcelts darbinieks” 
un norāda attiecīgās uzņēmumu grupas 
nosaukumu. Dalībvalstis uzņēmuma 
ietvaros pārcelta darbinieka uzturēšanās 
atļaujas turētājam izsniedz papildu 
dokumentu ar to struktūrvienību sarakstu, 
kurām ir atļauts uzņemt trešās valsts 
valstspiederīgo, un pārskata dokumentu, 
tiklīdz tiek izdarītas izmaiņas minētajā 
sarakstā.

4. Uzturēšanās atļaujas iedaļā „atļaujas 
veids” pirmā uzņemošā dalībvalsts izdara 
ierakstu „uzņēmuma ietvaros pārcelts 
darbinieks” un norāda attiecīgās 
uzņēmumu grupas nosaukumu. Pirmā 
uzņemošā dalībvalsts uzņēmuma ietvaros 
pārcelta darbinieka uzturēšanās atļaujas 
turētājam izsniedz papildu dokumentu ar to 
struktūrvienību sarakstu, kurām ir atļauts 
uzņemt trešās valsts valstspiederīgo, pēc 
tam, kad katra uzņemošā dalībvalsts ir 
veikusi kontroli saskaņā ar 5. un14. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem, un to 
pārskata dokumentu, tiklīdz tiek izdarītas 
izmaiņas minētajā sarakstā, vienojoties ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr.148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

1. Attiecīgās dalībvalsts kompetentās 
iestādes pieņem lēmumu par pieteikumu 
uzņemšanai dalībvalstī uzņēmuma ietvaros 
pārcelta darbinieka statusā vai par papildu 
dokumenta pārskatīšanu, kā noteikts 
11. panta 4. punktā, un saskaņā ar 
paziņošanas procedūrām, kas noteiktas 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos, 
30 dienās no pilnībā aizpildīta pieteikuma 
iesniegšanas dienas rakstiski par to paziņo 
pieteikuma iesniedzējam. Izņēmuma 
gadījumos, ja pieteikums ir sarežģīts, 
tostarp attiecas uz uzņemošajām 
struktūrvienībām vairākās dalībvalstīs, 
termiņu var pagarināt ilgākais vēl par 
60 dienām.

1. Attiecīgās dalībvalsts kompetentās 
iestādes pieņem lēmumu par pieteikumu 
uzņemšanai dalībvalstī uzņēmuma ietvaros 
pārcelta darbinieka statusā vai par papildu 
dokumenta pārskatīšanu, kā noteikts 
11. panta 4. punktā, un saskaņā ar 
paziņošanas procedūrām, kas noteiktas 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos, 
30 dienās no pilnībā aizpildīta pieteikuma 
iesniegšanas dienas rakstiski par to paziņo 
pieteikuma iesniedzējam. Izņēmuma 
gadījumos, ja pieteikums ir sarežģīts, 
tostarp attiecas uz uzņemošajām 
struktūrvienībām vairākās dalībvalstīs, 
termiņu var pagarināt ilgākais vēl par 
30 dienām.

Or. pl

Pamatojums

Maksimālais termiņš 90 dienu apmērā, lai pieņemtu lēmumu par pieteikumu tikt uzņemtam 
dalībvalstī kā uzņēmuma ietvaros pārceltam darbiniekam ir pārāk garš un nepamatots.

Grozījums Nr. 149
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. tiesības pildīt darba pienākumus 
11. panta 4. punktā minētajā papildu 
dokumentā uzskaitītajai uzņēmumu grupai 
piederošo struktūrvienību klientu 
darbavietās, ja tiek saglabātas darba 
attiecības ar trešā valstī reģistrēto 
uzņēmumu.

4. tiesības pildīt darba pienākumus 
11. panta 4. punktā minētajā papildu 
dokumentā uzskaitītajai uzņēmumu grupai 
piederošo struktūrvienību klientu un 
potenciālo uzņēmējdarbības partneru 
darbavietās, ja tiek saglabātas darba 
attiecības ar trešā valstī reģistrēto 
uzņēmumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 150
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Neatkarīgi no darba attiecībām 
piemērojamā tiesību akta ir piemēro 
vismaz tos tiesību aktus, noteikumus un 
nosacījumus, kas ir spēkā darba vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
14. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem darbiniekiem ir tiesības uz

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem darbiniekiem piemēro

Or. de

Grozījums Nr. 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
14. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem darbiniekiem ir tiesības uz

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, uz uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem darbiniekiem attiecina principu 
par vienlīdzīgu attieksmi kā pret valsts 
darbiniekiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 153
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem darbiniekiem ir tiesības uz

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, uzņēmuma ietvaros 
pārceltiem darbiniekiem ir tiesības uz 
vismaz vienlīdzīgu attieksmi kā 
uzņemošās dalībvalsts valstspiederīgajiem 
saistībā ar

Or. en

Grozījums Nr. 154
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai vispārēji 
piemērojamos kolektīvajos līgumos, kurā 
tie ir uzņemti saskaņā ar šo direktīvu.

darba nosacījumiem, kas nodrošina vismaz 
līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, kāds 
paredzēts Direktīvā 96/71/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Elisabeth Schroedter

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

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai vispārēji 
piemērojamos kolektīvajos līgumos, kurā 
tie ir uzņemti saskaņā ar šo direktīvu.

darba nosacījumiem, kā noteikts tās darba 
vietas normatīvajos un administratīvajos 
aktos un/vai kolektīvajos līgumos, kurā tie 
ir uzņemti saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai vispārēji 
piemērojamos kolektīvajos līgumos, kurā 
tie ir uzņemti saskaņā ar šo direktīvu.

darba nosacījumiem, kā noteikts tās 
dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un kolektīvajos 
līgumos, kurā tie ir uzņemti saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. de

Grozījums Nr. 157
Martin Kastler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai vispārēji 
piemērojamos kolektīvajos līgumos, kurā 
tie ir uzņemti saskaņā ar šo direktīvu.

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai kolektīvajos 
līgumos, kurā tie ir uzņemti saskaņā ar šo 
direktīvu.



AM\871544LV.doc 73/88 PE467.306v02-00

LV

Or. de

Grozījums Nr. 158
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai vispārēji 
piemērojamos kolektīvajos līgumos, kurā 
tie ir uzņemti saskaņā ar šo direktīvu.

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai vispārēji 
piemērojamos kolektīvajos līgumos, kurā 
tie pašlaik strādā (nodarbinātības vietas 
princips).

Or. de

Grozījums Nr. 159
Martin Kastler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai vispārēji 
piemērojamos kolektīvajos līgumos, kurā 
tie ir uzņemti saskaņā ar šo direktīvu.

darba nosacījumiem, ko līdzīgā situācijā 
piemēro norīkotiem darba ņēmējiem, kā 
noteikts tās dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un/vai vispārēji 
piemērojamos kolektīvajos līgumos, kurā 
tie ir uzņemti saskaņā ar šo direktīvu, īpašu 
uzmanību pievēršot Direktīvai 96/71/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 160
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav sistēmas kolektīvu līgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas 
ir vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai kolektīviem līgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav sistēmas kolektīvu līgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz kolektīviem līgumiem, kas 
ir vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai kolektīviem līgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pamatalga, kas atbilst vismaz tai, kādu 
maksā Savienības pilsonim, kurš veic to 
pašu profesiju vai uzdevumu uzņemošajā 
dalībvalstī; darba devējs var papildināt šo 
algu ar piemaksu, lai pārceltais 
darbinieks varētu segt izmaksas, kas 
neizbēgami rodas saistībā ar pārcelšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 163
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts valstspiederīgajiem attiecībā uz

vismaz vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts rezidentiem attiecībā uz

Or. en

Grozījums Nr. 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts valstspiederīgajiem attiecībā uz

vienlīdzīga attieksme ar uzņemošās 
dalībvalsts valstspiederīgajiem ir it sevišķi 
saistīta ar šādām tiesībām

Or. de

Grozījums Nr. 165
Martin Kastler
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts valstspiederīgajiem attiecībā uz

vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās 
dalībvalsts valstspiederīgajiem, tai skaitā, 
bet ne tikai attiecībā uz

Or. de

Grozījums Nr. 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biedrošanās brīvību un piederību 
organizācijai, dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus vai darba devējus, 
vai jebkurā organizācijā, kuras locekļi ir 
iesaistīti īpašā darbā, ieskaitot šo 
organizāciju piešķirtos labumus, neskarot 
valsts likumdošanas aktus par sabiedrisko 
kārtību un sabiedrības drošību;

a) biedrošanās brīvību un piederību 
organizācijai, dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus vai darba devējus, 
vai jebkurā organizācijā, kuras locekļi ir 
iesaistīti īpašā darbā, ieskaitot tiesības 
piedalīties darbības, lai noslēgtu 
koplīgumus, streikos un arī ieskaitot šo 
organizāciju piešķirtos labumus, neskarot 
valsts likumdošanas aktus par sabiedrisko 
kārtību un sabiedrības drošību;

Or. de

Grozījums Nr. 167
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Dalībvalstis var ierobežot vienlīdzīgu 
attieksmi ar valstspiederīgajiem saskaņā 
ar 2. punkta c) apakšpunktu, ja 
uzņēmuma ietvaros pārcelto darbinieku 
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aizsargā sociālā nodrošinājuma jomas 
izcelsmes valstī vai citi līdzekļi un ja 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem 
attiecīgai personai var nepiemērot 
uzņemošās dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecībā uz valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004.
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm, 
neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/2003;

c) sociālā nodrošinājuma jomām, kuras 
definētas Regulā (EK) Nr. 883/2004;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecībā uz valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004. 
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm,
neskarot spēkā esošos divpusējos 

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, kas paredz labākus 
nosacījumus, attiecībā uz valsts tiesību 
aktu noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004. 
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm, 
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nolīgumus, attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/200315;

neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, kas paredz labākus 
nosacījumus, attiecīgi piemēro Regulu 
(EK) Nr. 1231/10 vai Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/200315, ja tā vēl ir 
piemērojama;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecībā uz valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004. 
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm, 
neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/2003;

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecībā uz valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004. 
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm, 
neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/2003. Šo noteikumu 
nepiemēro situācijās, kad uz norīkotu 
darba ņēmēju attiecas trešās valsts sociālā 
nodrošinājuma tiesību akti vai kad viņš 
veic iemaksas trešā valstī.

Or. pl

Pamatojums

Mērķis ir izvairīties no situācijām, kad uz darba ņēmēju attiecas divas tiesību sistēmas un 
viņš veic iemaksas gan dalībvalstī, gan trešā valstī.

Grozījums Nr. 171
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecībā uz valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004. 
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm, 
neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/200315;

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecībā uz valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004. 
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm, 
neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/200315; dalībvalstis 
var ierobežot vienlīdzīgu attieksmi ar 
valstspiederīgajiem, ja uzņēmuma ietvaros 
pārcelto darbinieku aizsargā sociālā 
nodrošinājuma jomas izcelsmes valstī vai 
citi līdzekļi un ja saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem attiecīgai personai drīkst 
nepiemērot uzņemošās dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecībā uz valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004. 
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm, 
neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/2003;

c) neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecībā uz valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz sociālā 
nodrošinājuma jomām, kuras definētas 
3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā
Regulā (EK) Nr. 883/2004. Uz ģimenes 
pabalstiem neattiecina vienlīdzīgas 
attieksmes principu, jo dalībvalstu mērķim 
pirmām kārtām jābūt atbalsta sniegšanai 
ģimenēm, kuras ES dzīvo ilgtermiņā.
Mobilitātes gadījumos starp dalībvalstīm, 
neskarot spēkā esošos divpusējos 
nolīgumus, attiecīgi piemēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 859/2003;
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Or. de

Grozījums Nr. 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) trešo valstu darba ņēmēji, kas pārceļas 
uz trešo valsti, vai šādu darba ņēmēju 
radinieki, kuri palikuši bez apgādnieka, 
kuri dzīvo trešā valstī un kuriem pienākas 
minētā darba ņēmēja tiesības, saņem 
vecuma, invaliditātes vai apgādnieka 
zaudējuma valsts noteiktās pensijas, 
pamatojoties uz darba ņēmēju iepriekšējo 
nodarbinātību saskaņā ar tiesību aktiem, 
kā noteikts 3. pantā Regulā (EK) 
Nr. 883/2004, atbilstīgi tādiem pašiem 
nosacījumiem un likmēm, kādas piemēro 
attiecīgo dalībvalstu valstspiederīgajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) nediskriminējoša piekļuve sociālā 
nodrošinājuma sistēmai darba vietā, kura 
ir līdzīga kā visiem ES pilsoņiem, kas 
strādā šajās dalībvalstīs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 883/2004;

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) tiesības uz pabalstiem, kas var 
pienākties saistībā ar jebkādu darbā gūtu 
savainojumu, uz kompensāciju saistībā ar 
jebkādām tiesībām uz atvaļinājumu, kurš 
pienākas, bet nav izmantots, un uz tādu 
sociālā nodrošinājuma iemaksu 
atlīdzinājumu, kas nav sniegušas un 
nesniedz tiesības saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem vai noteikumiem, vai starptautisku 
vienošanos, pārceļoties uz trešo valsti;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neskarot Regulu (EK) Nr. 859/2003 un 
spēkā esošos divpusējos nolīgumus, valsts 
noteikto pensiju izmaksāšanu, pamatojoties 
uz darba ņēmēja iepriekšēju nodarbinātību, 
pārceļoties uz trešo valsti;

d) neskarot Regulu (EK) Nr. 859/2003 un 
spēkā esošos divpusējos nolīgumus, valsts 
noteikto pensiju izmaksāšanu un papildu 
pensiju noteikšanu un pārvietošanu, 
pamatojoties uz darba ņēmēja iepriekšēju 
nodarbinātību, pārceļoties uz trešo valsti;

Or. nl

Grozījums Nr. 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neskarot Regulu (EK) Nr. 859/2003 un 
spēkā esošos divpusējos nolīgumus, valsts
noteikto pensiju izmaksāšanu,
pamatojoties uz darba ņēmēja iepriekšēju 
nodarbinātību, pārceļoties uz trešo valsti;

d) trešo valstu darba ņēmēji, kas pārceļas 
uz trešo valsti, vai šādu darba ņēmēju 
radinieki, kuri palikuši bez apgādnieka, 
kuri dzīvo trešā valstī un kuriem pienākas 
minētā darba ņēmēja tiesības, saņem 
vecuma, invaliditātes vai apgādnieka 
zaudējuma valsts noteiktās pensijas, 
pamatojoties uz darba ņēmēju iepriekšēju 
nodarbinātību saskaņā ar tiesību aktiem, 
kā noteikts 3. pantā Regulā (EK) 
Nr. 883/2004, atbilstīgi tādiem pašiem 
nosacījumiem un likmēm, kādas piemēro 
attiecīgo dalībvalstu valstspiederīgajiem, 
pārceļoties uz trešo valsti;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tiesības iesniegt sūdzības par savu 
darba devēju kompetentajām iestādēm 
un/vai iesniegt prasību kompetentajām 
tiesām, tieši vai ar tādu trešo personu 
starpniecību kā darba ņēmēju 
organizācijas, saskaņā ar atbilstīgajiem 
valsts tiesību aktu noteikumiem, lai 
efektīvi piemērotu no šīs direktīvas 
izrietošās tiesības. Dalībvalstis nodrošina 
efektīvus mehānismus, lai aizsargātu šīs 
tiesības;

Or. de

Grozījums Nr. 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) tiesības attiekties strādāt vietā, kur 
uzņēmuma ietvaros pārceltus darbiniekus 
izmanto streiku organizēšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 180
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
sabiedriski pieejamu preču un pakalpojumu 
piegādi, izņemot valsts mājokļus un 
palīdzības pakalpojumus, ko nodrošina
nodarbinātības dienesti.

e) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
sabiedriski pieejamu preču un pakalpojumu 
piegādi, izņemot valsts mājokļus un valsts
nodarbinātības dienestus.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
sabiedriski pieejamu preču un pakalpojumu 
piegādi, izņemot valsts mājokļus un 
palīdzības pakalpojumus, ko nodrošina 
nodarbinātības dienesti.

e) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
sabiedriski pieejamu preču un pakalpojumu 
piegādi.

Or. de
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Grozījums Nr. 182
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
sabiedriski pieejamu preču un pakalpojumu 
piegādi, izņemot valsts mājokļus un 
palīdzības pakalpojumus, ko nodrošina 
nodarbinātības dienesti.

e) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
sabiedriski pieejamu preču un pakalpojumu 
piegādi.

Or. nl

Grozījums Nr. 183
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uz mācību, apmācības un 
tālākapmācības stipendijām neattiecina 
vienlīdzīgas attieksmes principu.

Or. de

Grozījums Nr. 184
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Atkāpjoties no Direktīvas 2003/86/EK 
14. panta 2. punkta otrā teikuma, 
dalībvalstis nepiemēro nekādu laika 
ierobežojumu attiecībā uz piekļuvi darba 
tirgum.



AM\871544LV.doc 85/88 PE467.306v02-00

LV

Or. de

Grozījums Nr. 185
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b darba ņēmēja tiesību izmantošana 
saskaņā ar 16. pantu nekavē tiesības uz 
ģimenes atkalapvienošanos.

Or. de

Grozījums Nr. 186
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmuma ietvaros pārceltiem trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuriem 
izsniegta uzņēmuma ietvaros pārcelta 
darbinieka uzturēšanās atļauja pirmajā 
dalībvalstī un kuri atbilst 5. pantā 
izklāstītajiem uzņemšanas kritērijiem, un 
kuri iesniedz pieteikumu uzņēmuma 
ietvaros pārcelta darbinieka uzturēšanās 
atļaujas saņemšanai citā dalībvalstī, ir 
atļauts strādāt jebkurā citā struktūrvienībā, 
kas reģistrēta minētajā dalībvalstī un pieder 
tai pašai uzņēmumu grupai, kā arī minētās 
uzņemošās struktūrvienības klientu 
darbavietās, ja ir izpildīti 13. panta 
4. punktā paredzētie nosacījumi, 
pamatojoties uz uzturēšanās atļauju, ko 
izsniegusi pirmā dalībvalsts, un uz papildu 
dokumentu, kas paredzēts 11. panta 
4. punktā, ja:

1. Uzņēmuma ietvaros pārceltiem trešo
valstu valstspiederīgajiem, kuriem 
izsniegta uzņēmuma ietvaros pārcelta 
darbinieka uzturēšanās atļauja pirmajā 
dalībvalstī un kuri atbilst 5. pantā 
izklāstītajiem uzņemšanas kritērijiem, un 
kuri iesniedz pieteikumu uzņēmuma 
ietvaros pārcelta darbinieka uzturēšanās 
atļaujas saņemšanai citā dalībvalstī, ir 
atļauts strādāt jebkurā citā struktūrvienībā, 
kas reģistrēta minētajā dalībvalstī un pieder 
tai pašai uzņēmumu grupai, kā arī minētās 
uzņemošās struktūrvienības klientu 
darbavietās, ja ir izpildīti 13. panta 
4. punktā paredzētie nosacījumi un ir 
pārbaudīti 5. un 14. pantā paredzētie 
uzņemšanas kritēriji visās uzņemošajās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz uzturēšanās 
atļauju, ko izsniegusi pirmā dalībvalsts, un 
uz papildu dokumentu, kas paredzēts 
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11. panta 4. punktā, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 187
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieteikuma iesniedzējs pirms 
pārcelšanas uz citu dalībvalsti ir iesniedzis 
minētās valsts kompetentajai iestādei 
dokumentus, kas minēti 5. panta 1., 2. un 
3. punktā un ir saistīti ar pārcelšanu uz 
minēto dalībvalsti, un ir sniedzis pirmajai 
dalībvalstij pierādījumus par minēto 
pieteikumu.

b) pieteikuma iesniedzējs pirms 
pārcelšanas uz citu dalībvalsti ir iesniedzis 
minētās valsts kompetentajai iestādei 
dokumentus, kas minēti 5. panta 1., 2. un 
3. punktā un ir saistīti ar pārcelšanu uz 
minēto dalībvalsti, un ir pārbaudīts, ka 
nosacījumi ir saderīgi ar citas dalībvalsts 
nosacījumiem, un ir sniedzis pirmajai 
dalībvalstij pierādījumus par minēto 
pieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) netiek pārkāpts vienlīdzīgas 
attieksmes princips darba vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Martin Kastler
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Direktīvas 16. panta 1. un 2. punktu 
nepiemēro tādās nozarēs, kas galvenokārt 
nav stacionāras, tai skaitā saistītām 
saimnieciskām darbībām ar NACE 
kodiem. Sociālie partneri iesniedz 
pieteikumus par izņēmumiem un 
reglamentē tos saistībā ar sociālo dialogu.

Or. de

Grozījums Nr. 190
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksimālais pārcelšanas ilgums uz 
Eiropas Savienību ir trīs gadi vadītājiem un 
speciālistiem un viens gads diplomētiem 
praktikantiem.

3. Maksimālais pārcelšanas ilgums uz 
Eiropas Savienību ir trīs gadi vadītājiem un 
speciālistiem un viens gads diplomētiem 
praktikantiem. Tikai vadītāju gadījumā 
pārcelšanas ilgumu var pagarināt par ne 
vairāk kā vienu gadu.

Or. de

Grozījums Nr. 191
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzņemošās dalībvalsts princips, kas 
paredz, ka ir jāievēro nosacījumi darba 
vietā, ir jāaizsargā arī saistībā ar 
uzņēmuma ietvaros pārvietotu darbinieku 
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mobilitāti starp dalībvalstīm.

Or. en


