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Grozījums Nr. 34
Emilie Turunen

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. 35
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 97 
par darbaspēka migrāciju,

Or. en

Grozījums Nr. 36
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.c atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā SDO Konvenciju Nr. 143 
par migrējošiem darba ņēmējiem,

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.d atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā SDO Konvenciju Nr. 102 
par sociālo drošību (obligātajiem 
standartiem),

Or. en

Grozījums Nr. 38
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.e atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā SDO Konvenciju Nr. 118 
par vienlīdzīgu attieksmi (sociālo 
drošību),

Or. en

Grozījums Nr. 39
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.f atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā SDO Konvenciju Nr. 111 
par diskriminācijas novēršanu 
(nodarbinātībā un profesijā),

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.g atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā SDO Ieteikumu Nr. 86 par 
darbaspēka migrāciju,

Or. en

Grozījums Nr. 41
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.h atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā SDO Ieteikumu Nr. 151 par 
migrējošiem darba ņēmējiem,

Or. en

Grozījums Nr. 42
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.i atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā SDO Konvenciju Nr. 98 par 
tiesībām apvienoties un slēgt darba 
koplīgumus,

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot 
attiecīgajos Pievienošanās aktu noteikumos 
izklāstīto ES priekšrocības principu 
attiecībā uz piekļuvi dalībvalstu darba 
tirgum.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot 
attiecīgajos Pievienošanās aktu noteikumos 
izklāstīto ES priekšrocības principu 
attiecībā uz piekļuvi dalībvalstu darba 
tirgum. Tomēr šis princips nebūtu 
jāpiemēro, lai atkāptos no principa 
vienādi atalgot par vienādu darbu gan 
attiecībā uz darba ņēmējiem no 
dalībvalstīm, gan uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ar šo direktīvu būtu jāparedz trešo 
valstu sezonas darbiniekiem piemērojamie 
nosacījumi un tiesības, pilnībā ievērojot 
attiecīgās SDO konvencijas.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
pakalpojumu sniegšanas nosacījumus 
saskaņā ar LESD 56. pantu. Jo īpaši šai 
direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus, kas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā attiecas uz 
darbiniekiem, kurus dalībvalstīs reģistrēti 
uzņēmumi norīko darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā citas dalībvalsts 
teritorijā.

svītrots

__________________
8. OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
pakalpojumu sniegšanas nosacījumus 
saskaņā ar LESD 56. pantu. Jo īpaši šai 
direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus, kas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā attiecas uz 
darbiniekiem, kurus dalībvalstīs reģistrēti 
uzņēmumi norīko darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā citas dalībvalsts 
teritorijā.

(9) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
pakalpojumu sniegšanas nosacījumus 
saskaņā ar LESD 56. pantu.
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Or. de

Grozījums Nr. 47
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības nozarei sēšanas un ražas 
novākšanas periodā vai tūrisma nozarei 
atvaļinājumu periodā.

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības nozarei sēšanas un ražas 
novākšanas periodā vai tūrisma nozarei.

Or. it

Grozījums Nr. 48
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības nozarei sēšanas un ražas 
novākšanas periodā vai tūrisma nozarei 
atvaļinājumu periodā.

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības un dārzkopības nozarei 
sēšanas un ražas novākšanas periodā vai 
tūrisma nozarei atvaļinājumu periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku (10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
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maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības nozarei sēšanas un ražas 
novākšanas periodā vai tūrisma nozarei 
atvaļinājumu periodā.

maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības, vīnkopības un 
dārzkopības nozarei sēšanas un ražas 
novākšanas periodā vai tūrisma nozarei 
atvaļinājumu periodā.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības nozarei sēšanas un ražas 
novākšanas periodā vai tūrisma nozarei 
atvaļinājumu periodā.

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības nozarei (jo īpaši 
zootehnikas, laukaugu un ziedaudzēšanas 
nozarei) sēšanas un ražas novākšanas 
periodā, tūrisma nozarei vai lielmēroga 
būvniecības objektiem (jo īpaši 
inženierbūvēm un būvlaukumiem) 
atvaļinājumu periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības nozarei sēšanas un ražas 
novākšanas periodā vai tūrisma nozarei 
atvaļinājumu periodā.

(10) Darbības, kas atkarīgas no gadalaiku 
maiņas, ir raksturīgas, piemēram, 
lauksaimniecības un dārzkopības nozarei 
sēšanas un ražas novākšanas periodā vai 
tūrisma nozarei atvaļinājumu periodā.
Dalībvalstis ir tiesīgas noteikt citas 
nozares, uz kurām attiecas sezonalitāte.
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Or. pl

Pamatojums

Sezonalitāte ir atkarīga no specifiskiem, katrai dalībvalstij raksturīgiem ekonomiskiem un 
ģeogrāfiskiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 52
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāparedz, ka iesniegt 
pieteikumus uzņemšanai sezonas 
darbinieku statusā var vienīgi tad, kad 
pieteikumu iesniedzēji uzturas ārpus 
dalībvalstu teritorijas.

(11) Pieteikums būtu jāizskata un 
jāpārbauda vienīgi tad, ja trešās valsts 
valststpiederīgais uzturas ārpus attiecīgās 
dalībvalsts teritorijas, kurā viņš vēlas 
iekļūt.

Or. lt

Grozījums Nr. 53
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Direktīvai nevajadzētu ietekmēt trešo 
valstu valstspiederīgo, kuri jau likumīgi 
uzturas dalībvalstīs, tiesības uz darbu, ja 
tās ir piešķirtas.

(12) Direktīvā būtu jānosaka darba devēju 
tiesības un pienākumi attiecībā uz trešo 
valstu sezonas darbiniekiem, izvirzot 
darba devējiem prasības bez atkāpēm 
ievērot gan ES, gan dalībvalstu tiesību 
aktus par drošību un veselības aizsardzību 
darbā; turklāt direktīvai nevajadzētu 
ietekmēt trešo valstu valstspiederīgo, kuri 
jau likumīgi uzturas dalībvalstīs, tiesības 
uz darbu, ja tās ir piešķirtas.

Or. it
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Grozījums Nr. 54
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvā būtu jāparedz elastīga 
ieceļošanas sistēma, kuras pamatā ir 
pieprasījums un objektīvi kritēriji, 
piemēram, darba līgums vai saistošs darba 
piedāvājums, kurā norādīts atalgojuma 
līmenis, ko attiecīgajā nozarē piemēro 
sezonas darbiniekiem.

(13) Direktīvā būtu jāparedz elastīga 
ieceļošanas sistēma, kuras pamatā ir 
pieprasījums un objektīvi kritēriji, 
piemēram, darba līgums vai saistošs darba 
piedāvājums.

Or. de

Grozījums Nr. 55
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvā būtu jāparedz elastīga 
ieceļošanas sistēma, kuras pamatā ir 
pieprasījums un objektīvi kritēriji, 
piemēram, darba līgums vai saistošs darba 
piedāvājums, kurā norādīts atalgojuma 
līmenis, ko attiecīgajā nozarē piemēro 
sezonas darbiniekiem.

(13) Direktīvā ir jānosaka pārredzama un 
stingra ieceļošanas sistēma, kuras pamatā 
ir tirgus pieprasījums un objektīvi kritēriji, 
piemēram, noslēgts darba līgums vai 
saistošs darba piedāvājums, kurā norādīts 
atalgojuma līmenis, ko attiecīgajā nozarē 
piemēro sezonas darbiniekiem, un kuram 
jābūt pietiekami lielam, lai šo darbinieku 
pagaidu uzturēšanās būtu legāla un 
atbilstu sociālās drošības prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 56
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvā būtu jāparedz elastīga 
ieceļošanas sistēma, kuras pamatā ir 
pieprasījums un objektīvi kritēriji, 
piemēram, darba līgums vai saistošs darba 
piedāvājums, kurā norādīts atalgojuma 
līmenis, ko attiecīgajā nozarē piemēro 
sezonas darbiniekiem.

(13) Direktīvā būtu jāparedz elastīga 
ieceļošanas sistēma, kuras pamatā ir 
pieprasījums un objektīvi kritēriji, 
piemēram, darba līgums vai saistošs darba 
piedāvājums, kurā saskaņā ar valsts 
noteikumiem vai koplīgumiem norādīts 
atalgojuma līmenis un sekundārie darba 
apstākļi, ko attiecīgajā nozarē piemēro 
sezonas darbiniekiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 57
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvā būtu jāparedz elastīga 
ieceļošanas sistēma, kuras pamatā ir 
pieprasījums un objektīvi kritēriji, 
piemēram, darba līgums vai saistošs darba 
piedāvājums, kurā norādīts atalgojuma 
līmenis, ko attiecīgajā nozarē piemēro 
sezonas darbiniekiem.

(13) Direktīvā būtu jāparedz elastīga 
ieceļošanas sistēma, kuras pamatā ir 
pieprasījums un objektīvi kritēriji, 
piemēram, darba līgums vai saistošs darba 
piedāvājums, kurā norādīts atalgojuma 
līmenis, ko attiecīgajā nozarē piemēro 
sezonas darbiniekiem; sezonas darbiem 
būtu jānosaka arī maksimālais darba 
ilgums.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai (14) Dalībvalstīm vajadzētu pierādīt, ka 
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veikt pārbaudi, kas apliecina, ka amata
vietu nav iespējams aizpildīt iekšējā darba 
tirgū.

amata vietas to iekšējā darba tirgū nav 
iespējams aizpildīt citādi, kā vien 
nodarbinot trešo valstu sezonas 
darbiniekus.

Or. it

Grozījums Nr. 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
veikt pārbaudi, kas apliecina, ka amata 
vietu nav iespējams aizpildīt iekšējā darba 
tirgū.

(14) Arī krīzes seku un augstā bezdarba 
līmeņa dēļ, kā arī dēļ lielā ES dzīvojošo 
ilgtermiņa bezdarbnieku skaita, kuriem 
sezonas darbs bieži vien ir nozīmīgs veids, 
kā atvieglināt finansiālās grūtības, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai veikt 
pārbaudi, kas apliecina, ka amata vietu nav 
iespējams aizpildīt iekšējā un Savienības 
darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Uzturēšanās ilgums būtu jāierobežo, 
nosakot maksimālo uzturēšanās laiku 
kalendārajā gadā, kam kopā ar sezonas 
darba definīciju būtu jānodrošina, ka 
attiecīgais darbs tiešām ir sezonas darbs.
Būtu jāparedz, ka maksimālajā uzturēšanās 
laikā ir iespējams pagarināt līgumu vai 
mainīt darba devēju. Tam būtu jāpalīdz 
mazināt ļaunprātīgas izmantošanas risku, ar 

(16) Uzturēšanās ilgums būtu jāierobežo 
dalībvalstīm saskaņā ar to vajadzībām, 
nosakot maksimālo uzturēšanās laiku 
jebkurā gadā, vienlaikus saglabājot darba 
sezonālo raksturu. Būtu jāparedz, ka 
maksimālajā uzturēšanās laikā ir iespējams 
pagarināt līgumu vai mainīt darba devēju.
Tam būtu jāpalīdz mazināt ļaunprātīgas 
izmantošanas risku, ar ko var saskarties 
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ko var saskarties vienam darba devējam 
piesaistīti sezonas darbinieki, un vienlaikus 
elastīgi apmierināt darba devēju faktiskās 
vajadzības pēc darbaspēka.

vienam darba devējam piesaistīti sezonas 
darbinieki, un vienlaikus elastīgi 
apmierināt darba devēju faktiskās 
vajadzības pēc darbaspēka.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Uzturēšanās ilgums būtu jāierobežo, 
nosakot maksimālo uzturēšanās laiku 
kalendārajā gadā, kam kopā ar sezonas 
darba definīciju būtu jānodrošina, ka 
attiecīgais darbs tiešām ir sezonas darbs.
Būtu jāparedz, ka maksimālajā uzturēšanās 
laikā ir iespējams pagarināt līgumu vai 
mainīt darba devēju. Tam būtu jāpalīdz 
mazināt ļaunprātīgas izmantošanas risku, ar 
ko var saskarties vienam darba devējam 
piesaistīti sezonas darbinieki, un vienlaikus 
elastīgi apmierināt darba devēju faktiskās 
vajadzības pēc darbaspēka.

(16) Uzturēšanās ilgums būtu jāierobežo, 
nosakot maksimālo uzturēšanās laiku gadā, 
kam kopā ar sezonas darba definīciju būtu 
jānodrošina, ka attiecīgais darbs tiešām ir 
sezonas darbs. Būtu jāparedz, ka 
maksimālajā uzturēšanās laikā ir iespējams 
pagarināt līgumu vai mainīt darba devēju.
Tam būtu jāpalīdz mazināt ļaunprātīgas 
izmantošanas risku, ar ko var saskarties 
vienam darba devējam piesaistīti sezonas 
darbinieki, un vienlaikus elastīgi 
apmierināt darba devēju faktiskās 
vajadzības pēc darbaspēka.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka sezonas darbinieki 
uzturēšanās laikā tiek pienācīgi izmitināti 
un ka izmitināšanas izmaksas ir samērīgas, 
būtu jānosaka, ka darba devējiem jāsniedz 
pierādījumi par izmitināšanas apstākļiem, 

(19) Lai nodrošinātu, ka sezonas darbinieki 
uzturēšanās laikā tiek pienācīgi izmitināti 
un ka izmitināšanas izmaksas ir samērīgas, 
būtu jānosaka, ka darba devējiem jāsniedz 
pierādījumi par izmitināšanas apstākļiem, 
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ko viņi vai trešās personas nodrošina. ko viņi nodrošina paši vai ar trešās 
personas starpniecību.

Or. nl

Grozījums Nr. 63
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka sezonas darbinieki 
uzturēšanās laikā tiek pienācīgi izmitināti 
un ka izmitināšanas izmaksas ir samērīgas, 
būtu jānosaka, ka darba devējiem jāsniedz 
pierādījumi par izmitināšanas apstākļiem, 
ko viņi vai trešās personas nodrošina.

(19) Lai nodrošinātu, ka sezonas darbinieki 
uzturēšanās laikā tiek pienācīgi izmitināti 
un ka izmitināšanas izmaksas ir samērīgas 
un pret viņiem ir tāda pati attieksme kā 
pret rezidentiem, kā arī viņiem tiek 
nodrošināts pienācīgs dzīves līmenis, būtu 
jānosaka, ka darba devējiem jāsniedz 
pierādījumi par izmitināšanas apstākļiem, 
ko viņi vai trešās personas nodrošina. Būtu 
jānodrošina izmitināšanas maksas 
pārredzamība un šo maksu nedrīkstētu 
automātiski atvilkt no algas.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, ir skaidri jānosaka šiem 
darbiniekiem piemērojamie darba 
nosacījumi, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, iekļaujot šos nosacījumus 
vispārēji saistošos juridiskos 

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, ir jānodrošina efektīva trešo valstu 
sezonas darbinieku tiesību aizsardzība un 
regulāri jāpārbauda un pilnībā jāgarantē 
tas, ka tiek ievērots princips par tiesībām 
uz tādu pašu attieksmi, kāda tiek 
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instrumentos, piemēram, tiesību aktos vai 
vispārēji piemērojamos koplīgumos, kas 
nodrošina trešo valstu sezonas darbinieku 
tiesību efektīvu aizsardzību.

piemērota uzņēmējas dalībvalsts 
valstspiederīgajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, ir skaidri jānosaka šiem 
darbiniekiem piemērojamie darba 
nosacījumi, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, iekļaujot šos nosacījumus 
vispārēji saistošos juridiskos 
instrumentos, piemēram, tiesību aktos vai 
vispārēji piemērojamos koplīgumos, kas 
nodrošina trešo valstu sezonas darbinieku
tiesību efektīvu aizsardzību.

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, visām ieinteresētajām personām ir 
jāveic īpaši centieni, lai novērstu jebkādu 
veidu diskrimināciju. Līdz ar to vērā 
jāņem vienlīdzīgas attieksmes princips, jo 
īpaši attiecībā uz atalgojumu, t. i., 
piemērojot koplīgumus un citus darba 
apstākļus reglamentējošus noteikumus, 
kuriem jābūt apstiprinātiem visos 
iespējamajos līmeņos vai jābūt 
paredzētiem tiesību normās.

Or. de

Grozījums Nr. 66
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, ir skaidri jānosaka šiem 
darbiniekiem piemērojamie darba 

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, ir jānodrošina efektīva trešo valstu 
sezonas darbinieku tiesību aizsardzība un 
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nosacījumi, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, iekļaujot šos nosacījumus 
vispārēji saistošos juridiskos 
instrumentos, piemēram, tiesību aktos vai 
vispārēji piemērojamos koplīgumos, kas 
nodrošina trešo valstu sezonas darbinieku 
tiesību efektīvu aizsardzību.

pilnībā jāgarantē tas, ka tiek ievērots 
princips par tiesībām uz tādu pašu 
attieksmi, kāda tiek piemērota uzņēmējas 
dalībvalsts valstspiederīgajiem, lai 
garantētu vienādu atalgojumu par tādu 
pašu darbu vienā un tajā pašā darba 
vietā.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, ir skaidri jānosaka šiem 
darbiniekiem piemērojamie darba 
nosacījumi, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, iekļaujot šos nosacījumus 
vispārēji saistošos juridiskos instrumentos, 
piemēram, tiesību aktos vai vispārēji 
piemērojamos koplīgumos, kas nodrošina 
trešo valstu sezonas darbinieku tiesību 
efektīvu aizsardzību.

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpašo stāvokli un to, ka viņu 
darbs pēc būtības ir pagaidu darbs, ir 
skaidri jānosaka šo darbinieku tiesības un 
pienākumi, iekļaujot šos nosacījumus 
juridiskos instrumentos, kas nodrošina gan 
trešo valstu sezonas darbinieku, gan darba 
devēju tiesību efektīvu aizsardzību.

Or. it

Grozījums Nr. 68
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
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darbs, ir skaidri jānosaka šiem 
darbiniekiem piemērojamie darba 
nosacījumi, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, iekļaujot šos nosacījumus 
vispārēji saistošos juridiskos instrumentos, 
piemēram, tiesību aktos vai vispārēji 
piemērojamos koplīgumos, kas nodrošina 
trešo valstu sezonas darbinieku tiesību 
efektīvu aizsardzību.

darbs, ir skaidri jānosaka šiem 
darbiniekiem piemērojamie darba 
nosacījumi, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, iekļaujot šos nosacījumus 
vispārēji saistošos juridiskos instrumentos, 
piemēram, tiesību aktos vai vispārēji 
piemērojamos koplīgumos, kas nodrošina 
trešo valstu sezonas darbinieku tiesību 
efektīvu aizsardzību un garantē, ka tiek 
ievērots princips par vienādu atalgojumu 
par tādu pašu darbu vienā un tajā pašā 
darba vietā.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, ir skaidri jānosaka šiem 
darbiniekiem piemērojamie darba 
nosacījumi, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, iekļaujot šos nosacījumus 
vispārēji saistošos juridiskos instrumentos, 
piemēram, tiesību aktos vai vispārēji 
piemērojamos koplīgumos, kas nodrošina 
trešo valstu sezonas darbinieku tiesību 
efektīvu aizsardzību.

(20) Ņemot vērā trešo valstu sezonas 
darbinieku īpaši neaizsargāto stāvokli un 
to, ka viņu darbs pēc būtības ir pagaidu 
darbs, ir skaidri jānosaka šiem 
darbiniekiem piemērojamie darba 
nosacījumi, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, iekļaujot šos nosacījumus 
vispārēji saistošos juridiskos instrumentos, 
piemēram, tiesību aktos vai vispārēji 
piemērojamos koplīgumos, kas nodrošina 
trešo valstu sezonas darbinieku tiesību 
efektīvu aizsardzību un jo īpaši sociālo 
aizsardzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis var balstīties 
uz koplīgumiem, kas ir vispārēji 
piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

(21) Lai garantētu, ka pret trešo valstu 
sezonas darbiniekiem attiecas tieši tāpat 
kā pret Eiropas Savienības darba 
ņēmējiem, trešo valstu sezonas 
darbiniekiem būtu jāpiemēro koplīgumi, 
kuriem jābūt noslēgtiem jebkādā līmenī, 
tostarp uzņēmuma līmenī, un kuri ir 
piemērojami darba attiecībām.

Or. de

Grozījums Nr. 71
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis var balstīties 
uz koplīgumiem, kas ir vispārēji 
piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

(21) Būtu jānodrošina, lai trešo valstu 
sezonas darbiniekiem tiktu piemēroti ne 
vien tie paši tiesību un administratīvie akti 
un reglamentējošie noteikumi, kas ir 
spēkā darba ņēmējiem, kuri ir uzņēmējas 
dalībvalsts valstspiederīgie, bet lai viņiem 
tādā pašā kārtībā, kāda noteikta 
uzņēmējas dalībvalsts valstspiederīgajiem, 
tiktu piemēroti arī šķīrējtiesas nolēmumi, 
koplīgumi un līgumi, kas noslēgti jebkurā 
līmenī saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts 
tiesību aktiem un juridisko praksi.

Or. it

Grozījums Nr. 72
Mara Bizzotto
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Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis var balstīties 
uz koplīgumiem, kas ir vispārēji 
piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

(21) Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis var balstīties 
uz elastīgu decentralizētu sarunu sistēmu, 
ar ko skaidri nosaka gan sezonas 
darbinieku, gan darba devēju tiesības un 
pienākumus, lai būtu vieglāk līdzsvarot 
abu pušu vajadzības, kas inter alia izriet 
no konkrētām atšķirībām, kādas pastāv 
dažādās profesijās vai attiecīgajās 
nozarēs.

Or. it

Grozījums Nr. 73
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis var balstīties 
uz koplīgumiem, kas ir vispārēji 
piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba devēju 
un darba ņēmēju organizācijas valsts 
līmenī un ko piemēro visā valstī.

(21) Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis var balstīties 
uz koplīgumiem, kas ir vispārēji 
piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba devēju 
un darba ņēmēju organizācijas valsts 
līmenī un ko piemēro visā valstī saskaņā 
ar valstu tiesību aktiem un praksi.

Or. it

Grozījums Nr. 74
Ria Oomen-Ruijten
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Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pret trešo valstu sezonas 
darbiniekiem būtu jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme tajās sociālā nodrošinājuma 
jomās, kas minētas 3. pantā Regulā (EK) 
Nr. 883/04 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu. Tomēr sociālā 
nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs 
atrodas pārrobežu situācijā, ar šo 
direktīvu nedrīkstētu piešķirt plašākas 
tiesības nekā tās, kas jau paredzētas spēkā 
esošajos ES tiesību aktos. Turklāt ar šo 
direktīvu nedrīkstētu piešķirt tiesības 
attiecībā uz situācijām, kuras ir ārpus šo 
ES tiesību aktu piemērošanas jomas, 
piemēram, ģimenes locekļiem, kuri dzīvo 
trešā valstī. Tas neskar dalībvalstu 
tiesības nediskriminējoši piemērot valsts 
tiesību aktus, kuros paredzēti de minimis 
noteikumi iemaksām pensiju shēmās.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 75
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pret trešo valstu sezonas darbiniekiem 
būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme
tajās sociālā nodrošinājuma jomās, kas 
minētas 3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/04 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Tomēr sociālā 
nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs 
atrodas pārrobežu situācijā, ar šo 
direktīvu nedrīkstētu piešķirt plašākas 

(22) Atbilstīgas sezonas darbinieku 
sociālās drošības garantijas ir šīs 
direktīvas pamatmērķis un būtisks 
elements, ar ko sezonas darbiniekiem
nodrošināt pienācīgus darba un 
dzīvošanas apstākļus, kamēr viņi uzturas 
Savienībā. Būtu jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme pret trešo valstu sezonas 
darbiniekiem. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš noteikumiem, ar kuriem 
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tiesības nekā tās, kas jau paredzētas spēkā 
esošajos ES tiesību aktos. Turklāt ar šo 
direktīvu nedrīkstētu piešķirt tiesības 
attiecībā uz situācijām, kuras ir ārpus šo 
ES tiesību aktu piemērošanas jomas, 
piemēram, ģimenes locekļiem, kuri dzīvo 
trešā valstī. Tas neskar dalībvalstu tiesības
nediskriminējoši piemērot valsts tiesību 
aktus, kuros paredzēti de minimis 
noteikumi iemaksām pensiju shēmās.

attiecībā uz sociālo drošību atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi tajās sociālā nodrošinājuma 
jomās, kas minētas 3. pantā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 883/04 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Neskarot divpusējos 
nolīgumus, ar kuriem paredz labākas 
sociālās drošības garantijas, ar šo 
direktīvu būtu jāievieš mehānismi, kas 
sezonas darbiniekiem uzturēšanās laikā 
nodrošina efektīvas sociālās drošības 
garantijas, un mehānismi, kas paredz 
iegūto tiesību pārvedamību, ja šāda 
norma ir piemērojama. Šī norma var 
ietvert īpašus pielāgojumus, kas inter alia 
attiecas uz atbilstības kritērijiem 
konstatēšanu vai gaidīšanas periodu.

Ikviens ierobežojums attiecībā uz 
vienlīdzīgu attieksmi sociālās drošības 
jomā saskaņā ar šo direktīvu būtu 
jānosaka, neskarot tiesības, kuras 
piešķirtas, 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 dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pret trešo valstu sezonas darbiniekiem 
būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme 
tajās sociālā nodrošinājuma jomās, kas 
minētas 3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004 

(22) Pret trešo valstu sezonas darbiniekiem 
būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme 
tajās sociālā nodrošinājuma jomās, kas 
minētas 3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2004 
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par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Tomēr sociālā 
nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs 
atrodas pārrobežu situācijā, ar šo 
direktīvu nedrīkstētu piešķirt plašākas 
tiesības nekā tās, kas jau paredzētas spēkā 
esošajos ES tiesību aktos. Turklāt ar šo 
direktīvu nedrīkstētu piešķirt tiesības 
attiecībā uz situācijām, kuras ir ārpus šo ES 
tiesību aktu piemērošanas jomas, 
piemēram, ģimenes locekļiem, kuri dzīvo 
trešā valstī. Tas neskar dalībvalstu tiesības 
nediskriminējoši piemērot valsts tiesību 
aktus, kuros paredzēti de minimis 
noteikumi iemaksām pensiju shēmās.

par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Turklāt ar šo direktīvu 
nedrīkstētu piešķirt tiesības attiecībā uz 
situācijām, kuras ir ārpus šo ES tiesību 
aktu piemērošanas jomas, piemēram, 
ģimenes locekļiem, kuri dzīvo trešā valstī.
Tas neskar dalībvalstu tiesības 
nediskriminējoši piemērot valsts tiesību 
aktus, kuros paredzēti de minimis 
noteikumi iemaksām pensiju shēmās.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pret trešo valstu sezonas 
darbiniekiem būtu jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme tajās sociālā nodrošinājuma 
jomās, kas minētas 3. pantā Regulā (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu. Tomēr sociālā 
nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs 
atrodas pārrobežu situācijā, ar šo direktīvu 
nedrīkstētu piešķirt plašākas tiesības nekā 
tās, kas jau paredzētas spēkā esošajos ES 
tiesību aktos. Turklāt ar šo direktīvu 
nedrīkstētu piešķirt tiesības attiecībā uz 
situācijām, kuras ir ārpus šo ES tiesību 
aktu piemērošanas jomas, piemēram, 
ģimenes locekļiem, kuri dzīvo trešā valstī.
Tas neskar dalībvalstu tiesības 
nediskriminējoši piemērot valsts tiesību 
aktus, kuros paredzēti de minimis 

(22) Pamatojoties uz tām sociālā 
nodrošinājuma jomām, kas minētas 
3. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, dalībvalstīm ir 
jānosaka, kuri no minētajiem pabalstiem 
attiecas uz sezonas darbiniekiem. Tomēr 
sociālā nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs 
atrodas pārrobežu situācijā, ar šo direktīvu 
nedrīkstētu piešķirt plašākas tiesības nekā 
tās, kas jau paredzētas spēkā esošajos ES 
tiesību aktos. Turklāt ar šo direktīvu 
nedrīkstētu piešķirt tiesības attiecībā uz 
situācijām, kuras ir ārpus šo ES tiesību 
aktu piemērošanas jomas, piemēram, 
ģimenes locekļiem, kuri dzīvo trešā valstī.
Tas neskar dalībvalstu tiesības 
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noteikumi iemaksām pensiju shēmās. nediskriminējoši piemērot valsts tiesību 
aktus, kuros paredzēti de minimis 
noteikumi iemaksām pensiju shēmās.

Or. pl

Pamatojums

Sociālās drošības jautājumi ir vienīgi dalībvalstu kompetencē. Turklāt darba sezonālais 
raksturs un īstermiņa uzturēšanās attiecīgajā dalībvalstī nav pamats tam, lai sezonas 
darbiniekiem piešķirtu visus sociālās drošības pabalstus, kādi pienākas attiecīgās valsts 
pilsoņiem.

Grozījums Nr. 78
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pret trešo valstu sezonas darbiniekiem 
būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme 
tajās sociālā nodrošinājuma jomās, kas 
minētas 3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/04 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu. Tomēr sociālā 
nodrošinājuma jomā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs 
atrodas pārrobežu situācijā, ar šo direktīvu 
nedrīkstētu piešķirt plašākas tiesības nekā 
tās, kas jau paredzētas spēkā esošajos ES 
tiesību aktos. Turklāt ar šo direktīvu 
nedrīkstētu piešķirt tiesības attiecībā uz 
situācijām, kuras ir ārpus šo ES tiesību 
aktu piemērošanas jomas, piemēram, 
ģimenes locekļiem, kuri dzīvo trešā valstī.
Tas neskar dalībvalstu tiesības 
nediskriminējoši piemērot valsts tiesību 
aktus, kuros paredzēti de minimis 
noteikumi iemaksām pensiju shēmās.

(22) Pret trešo valstu sezonas darbiniekiem 
būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme 
tajās sociālā nodrošinājuma jomās, kas 
minētas 3. pantā Regulā (EK) Nr. 883/04 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu, vienlaikus arī bez atkāpēm 
ievērojot gan ES, gan dalībvalstu tiesību 
aktus par drošību un veselības aizsardzību 
darbā. Tomēr sociālā nodrošinājuma jomā 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri 
dalībvalstīs atrodas pārrobežu situācijā, ar 
šo direktīvu nedrīkstētu piešķirt plašākas 
tiesības nekā tās, kas jau paredzētas spēkā 
esošajos ES tiesību aktos. Turklāt ar šo 
direktīvu nedrīkstētu piešķirt tiesības 
attiecībā uz situācijām, kuras ir ārpus šo ES 
tiesību aktu piemērošanas jomas, 
piemēram, ģimenes locekļiem, kuri dzīvo 
trešā valstī. Tas neskar dalībvalstu tiesības 
nediskriminējoši piemērot valsts tiesību 
aktus, kuros paredzēti de minimis 
noteikumi iemaksām pensiju shēmās.

Or. it
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Grozījums Nr. 79
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Lai šī direktīva un jo īpaši 
noteikumi, kuri reglamentē tiesības, darba 
apstākļus un izmitināšanu, tiktu pareizi 
piemēroti, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka ir izveidoti attiecīgi kontroles un 
uzraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstīgas 
pārbaudes. Lai šādas pārbaudes būtu 
efektīvākas, dalībvalstīm jānodrošina, ka 
valsts tiesību aktos kompetentajām 
iestādēm ir noteiktas atbilstošas pilnvaras 
un nodrošināti resursi, kas vajadzīgi 
pārbaužu veikšanai, ka šīs direktīvas 
efektīvas īstenošanas vajadzībām tiek 
apkopoti un apstrādāti iepriekšējo 
pārbaužu rezultāti un ka ir pieejams 
pietiekams skaits darbinieku ar efektīvai 
pārbaužu veikšanai vajadzīgajām 
prasmēm un kvalifikāciju. Dalībvalstīm 
būtu jāparedz atbilstīgas, samērīgas un 
preventīvas sankcijas, piemēram, 
finansiāli sodi, kurus uzlikt darba 
devējam, ja tas nepilda noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai atvieglotu piemērošanu, būtu 
jānosaka, ka attiecīgas izraudzītas trešās 

(23) Lai veicinātu šīs direktīvas
piemērošanu, būtu jāizveido efektīvi 
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personas, piemēram, arodbiedrības vai 
citas apvienības, var iesniegt sūdzības, lai 
nodrošinātu direktīvas efektīvu 
piemērošanu. Tas uzskatāms par 
nepieciešamu, lai risinātu situācijas, kad 
sezonas darbinieki nav informēti par 
piemērošanas mehānismiem vai arī nevēlas 
tos izmantot savā vārdā, baidoties no 
iespējamām sekām.

mehānismi, ar kuru palīdzību sezonas 
darbinieki varētu iesniegt sūdzības vai nu 
paši, vai ar attiecīgu trešo personu, 
piemēram, arodbiedrību vai citu 
apvienību, starpniecību. Tas uzskatāms 
par nepieciešamu, lai risinātu situācijas, 
kad sezonas darbinieki nav informēti par 
piemērošanas mehānismiem vai arī nevēlas 
tos izmantot savā vārdā, baidoties no 
iespējamām sekām. Būtu jānodrošina arī 
atbilstoša tiesiskā aizsardzība, kas 
garantētu, ka sūdzības iesniegšanas dēļ 
pret sezonas darbiniekiem netiek vērstas 
sankcijas. Organizācijām, kuras pārstāv 
darba ņēmēju tiesības, vajadzētu būt 
iespējai piekļūt attiecīgajai 
dokumentācijai un ikvienai izmitināšanas 
vietai.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai atvieglotu piemērošanu, būtu 
jānosaka, ka attiecīgas izraudzītas trešās 
personas, piemēram, arodbiedrības vai 
citas apvienības, var iesniegt sūdzības, lai 
nodrošinātu direktīvas efektīvu 
piemērošanu. Tas uzskatāms par 
nepieciešamu, lai risinātu situācijas, kad 
sezonas darbinieki nav informēti par 
piemērošanas mehānismiem vai arī nevēlas 
tos izmantot savā vārdā, baidoties no
iespējamām sekām.

(23) Lai veicinātu piemērošanu, trešo 
valstu valstspiederīgajiem vajadzētu būt 
pieejamiem efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un būtu jānosaka, 
ka attiecīgas izraudzītas trešās personas, 
piemēram, arodbiedrības vai citas 
apvienības, var iesniegt sūdzības, lai 
nodrošinātu direktīvas efektīvu 
piemērošanu. Tas uzskatāms par 
nepieciešamu, lai risinātu situācijas, kad 
sezonas darbinieki nav informēti par 
piemērošanas mehānismiem vai arī nevēlas 
tos izmantot savā vārdā, baidoties no 
iespējamām sekām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai atvieglotu piemērošanu, būtu 
jānosaka, ka attiecīgas izraudzītas trešās 
personas, piemēram, arodbiedrības vai 
citas apvienības, var iesniegt sūdzības, lai 
nodrošinātu direktīvas efektīvu 
piemērošanu. Tas uzskatāms par 
nepieciešamu, lai risinātu situācijas, kad 
sezonas darbinieki nav informēti par 
piemērošanas mehānismiem vai arī nevēlas 
tos izmantot savā vārdā, baidoties no 
iespējamām sekām.

(23) Lai veicinātu piemērošanu, būtu 
jānosaka, ka attiecīgas izraudzītas trešās 
personas, piemēram, arodbiedrības vai 
citas apvienības, var iesniegt sūdzības un 
griezties tiesā, lai nodrošinātu direktīvas 
efektīvu piemērošanu. Tas uzskatāms par 
nepieciešamu, lai risinātu situācijas, kad 
sezonas darbinieki nav informēti par 
piemērošanas mehānismiem vai arī nevēlas 
tos izmantot savā vārdā, baidoties no 
iespējamām sekām.

Or. de

Grozījums Nr. 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek 
veiktas atbilstīgas pārbaudes un efektīvas 
inspekcijas, lai garantētu pareizu šīs 
direktīvas īstenošanu. Šajā ziņā 
dalībvalstīm ir jāpiešķir kompetentajām 
iestādēm pietiekamas pilnvaras un 
līdzekļi. Pārbaužu rezultāti ir jāapkopo 
atbilstīgā ziņojumā un jāizmanto, lai 
uzlabotu šīs direktīvas ieviešanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 84
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Trešo valstu valstspiederīgie, kuriem 
ir atļauja strādāt dalībvalstu teritorijā, ir 
tiesīgi uz tādiem pašiem darba apstākļiem, 
kādi ir Savienības pilsoņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Šajā direktīvā darba apstākļi ietver 
vismaz atalgojumu un atlaišanas kārtību, 
drošību un veselības aizsardzību darbā, 
darba laiku un atvaļinājumu, ģimenes un 
profesionālo dzīvi, ņemot vērā spēkā 
esošos koplīgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri uzturas ārpus 
dalībvalstu teritorijas un iesniedz 
pieteikumu uzņemšanai dalībvalsts 

1. Šī direktīva attiecas uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri uzturas ārpus 
dalībvalstu teritorijas un iesniedz 
pieteikumu uzņemšanai dalībvalsts 
teritorijā sezonas nodarbinātības nolūkos.



AM\878249LV.doc 29/67 PE467.317v02-00

LV

teritorijā sezonas nodarbinātības nolūkos. Dalībvalstis savā teritorijā arī nosaka 
sezonas darba raksturu un periodu.

Or. it

Grozījums Nr. 87
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 56. panta 
nozīmē veic darbības pakalpojumu 
sniegšanas jomā citā dalībvalstī reģistrētu 
uzņēmumu uzdevumā, tostarp tiem, kurus 
dalībvalstīs reģistrēti uzņēmumi norīko 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 56. panta 
nozīmē veic darbības pakalpojumu 
sniegšanas jomā citā dalībvalstī reģistrētu 
uzņēmumu uzdevumā, tostarp tiem, kurus 
dalībvalstīs reģistrēti uzņēmumi norīko 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK.

2. Šī direktīva neattiecas uz norīkotiem 
darbiniekiem vai pagaidu darbiniekiem.

Or. en
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Pamatojums

Visi norīkotie darbinieki ir jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas, nevis tikai tie, kurus 
darbā norīko citā dalībvalstī reģistrēts darba devējs. No direktīvas darbības jomas ir 
jāizslēdz arī pagaidu darbinieki.

Grozījums Nr. 89
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neattiecas uz celtniecību, 
tostarp uz saistītajām saimnieciskajām 
darbībām (NACE Rev. 1.1, 45.1. līdz 45.4.
kods; Direktīvas 96/71/EK pielikumā 
uzskaitītās darbības).

Or. de

Grozījums Nr. 90
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva attiecas uz 
lauksaimniecības, dārzkopības un tūrisma 
nozari. Dalībvalstis var nolemt, ka šī 
direktīva ir piemērojama plašāk, to 
attiecinot arī uz papildu darbībām, kas 
atkarīgas no gadalaiku maiņas, ja vien 
sociālie partneri nenoslēdz vienošanos, 
kas, sniedzot pamatotus iemeslus, ir 
pretrunā šādai plašākai piemērošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “sezonas darbinieks” ir trešās valsts 
valstspiederīgais, kas saglabā pastāvīgo 
dzīvesvietu trešā valstī, bet īslaicīgi uzturas 
dalībvalsts teritorijā, lai strādātu no 
gadalaiku maiņas atkarīgā darbības nozarē 
saskaņā ar vienu vai vairākiem noteikta 
termiņa darba līgumiem, ko tieši noslēdzis 
attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais un 
dalībvalstī reģistrētais darba devējs;

b) “sezonas darbinieks” ir trešās valsts 
valstspiederīgais, kas saglabā pastāvīgo 
dzīvesvietu trešā valstī, bet īslaicīgi uzturas 
Eiropas Savienības teritorijā, lai strādātu 
no gadalaiku maiņas atkarīgā darbības 
nozarē saskaņā ar vienu vai vairākiem 
noteikta termiņa darba līgumiem, ko tieši 
noslēdzis attiecīgais trešās valsts 
valstspiederīgais un dalībvalstī reģistrētais 
darba devējs;

Or. de

Pamatojums

Lai arī darba devējs var būt reģistrēts kādā konkrētā dalībvalstī, pastāv iespēja, ka 
darbinieks strādās citā dalībvalstī, kurā attiecīgais darba devējs veic uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “no gadalaiku maiņas atkarīga darbība” 
ir darbība, ko ar noteiktu gada laiku saista 
notikums vai notikumu modelis, kura laikā 
darbaspēka pieprasījums ievērojami 
pārsniedz parasti veicamajām darbībām 
nepieciešamo līmeni;

c) „no gadalaiku maiņas atkarīga darbība” 
ir darbība, ko ar noteiktu gada laiku saista 
sezonāla rakstura notikums vai notikumu
modelis, kura laikā darbaspēka 
pieprasījums regulārā un prognozējamā 
veidā ievērojami pārsniedz parasti 
veicamajām darbībām nepieciešamo 
līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “sezonas darbinieka atļauja” ir atļauja ar 
atzīmi “sezonas darbinieks”, kas tās 
turētājam dod tiesības uzturēties un strādāt 
dalībvalsts teritorijā saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem;

d) “sezonas darbinieka atļauja” ir atļauja ar 
atzīmi “sezonas darbinieks”, kas tās 
turētājam dod tiesības uzturēties un strādāt 
Eiropas Savienības teritorijā saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 94
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “vienota pieteikšanās procedūra” ir 
procedūra, saskaņā ar kuru, pamatojoties 
uz vienu pieteikumu par atļaujas 
izsniegšanu trešās valsts 
valstspiederīgajam, lai viņš varētu 
uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, 
pieņem lēmumu par šo pieteikumu;

e) “vienota pieteikšanās procedūra” ir 
procedūra, saskaņā ar kuru, pamatojoties 
uz vienu pieteikumu par atļaujas 
izsniegšanu trešās valsts 
valstspiederīgajam, lai viņš varētu 
uzturēties un strādāt Eiropas Savienības
teritorijā, pieņem lēmumu par šo 
pieteikumu;

Or. de

Grozījums Nr. 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “vispārēji piemērojams koplīgums” ir 
koplīgums, kas jāievēro visiem 

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

Or. en

Pamatojums

Visi koplīgumi būtu vienlīdz jāattiecina arī uz trešo valstu sezonas darbiniekiem, kuri strādā 
Eiropas Savienībā. Tāpēc nav vajadzības iekļaut termina „vispārēji piemērojams koplīgums” 
definīciju.

Grozījums Nr. 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “vispārēji piemērojams koplīgums” ir
koplīgums, kas jāievēro visiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē. Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz koplīgumiem, kas ir 
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

f) “koplīgums” ir jebkāda veida 
koplīgums, kas noslēgts jebkādā līmenī, 
tostarp uzņēmuma līmenī, un kas ir 
piemērojams darba attiecībām ar sezonas 
darbiniekiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 97
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “vispārēji piemērojams koplīgums” ir 
koplīgums, kas jāievēro visiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē. Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz koplīgumiem, kas ir 
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

f) “koplīgums” ir jebkurš koplīgums, kas ir 
noslēgts saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts 
tiesību aktiem un praksi, neatkarīgi no 
līmeņa, kādā tas noslēgts.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “vispārēji piemērojams koplīgums” ir 
koplīgums, kas jāievēro visiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē. Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz koplīgumiem, kas ir
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 

f) “koplīgums un līgums” ir ikviens 
koplīgums vai līgums, kas ir noslēgts 
jebkurā līmenī saskaņā ar uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktiem un juridisko 
praksi un ir piemērojams darba 
ņēmējiem, kuri ir uzņēmējas dalībvalsts 
valstspiederīgie.
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uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

Or. it

Grozījums Nr. 99
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “vispārēji piemērojams koplīgums” ir 
koplīgums, kas jāievēro visiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē. Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz koplīgumiem, kas ir 
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba devēju 
un darba ņēmēju organizācijas valsts 
līmenī un ko piemēro visā valstī.

f) “vispārēji piemērojams koplīgums” ir 
koplīgums, kas ir noslēgts starp darba 
devējiem vai darba devēju organizācijām, 
no vienas puses, un darba ņēmēju 
organizācijām, no otras puses, tajā ir 
izklāstīti darba apstākļi un attiecības starp 
līgumslēdzējām pusēm un tas jāievēro 
visiem uzņēmumiem attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā un attiecīgajā 
profesijā vai nozarē. Ja nav sistēmas 
koplīgumu pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz koplīgumiem, kas ir
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba devēju 
un darba ņēmēju organizācijas valsts 
līmenī un ko piemēro visā valstī. Ja nav 
sistēmas koplīgumu pasludināšanai par 
vispārēji piemērojamiem, dalībvalstis, ja 
tās vēlas, var balstīties uz koplīgumiem, 
kas ir vispārēji piemērojami visiem 
līdzīgiem uzņēmumiem attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā un attiecīgajā 
profesijā vai nozarē, un/vai koplīgumiem, 
ko ir noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
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valsts līmenī un ko piemēro visā valstī.

Or. it

Grozījums Nr. 100
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “vispārēji piemērojams koplīgums” ir 
koplīgums, kas jāievēro visiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē. Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz koplīgumiem, kas ir 
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba devēju 
un darba ņēmēju organizācijas valsts 
līmenī un ko piemēro visā valstī.

f) “vispārēji piemērojams koplīgums” ir 
koplīgums, kas jāievēro visiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē. Ja nav sistēmas koplīgumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja tās vēlas, 
var balstīties uz koplīgumiem, kas ir 
vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem 
uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē, un/vai koplīgumiem, ko ir 
noslēgušas plašāk pārstāvētās darba devēju 
un darba ņēmēju organizācijas valsts 
līmenī un ko piemēro visā valstī saskaņā 
ar valstu tiesību aktiem un praksi.

Or. it

Grozījums Nr. 101
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar šīs direktīvas 13.–
17. pantu pieņemt vai saglabāt 
labvēlīgākus noteikumus attiecībā uz 
personām, uz kurām tā attiecas.

svītrots
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Or. it

Grozījums Nr. 102
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar šīs direktīvas 13.–
17. pantu pieņemt vai saglabāt 
labvēlīgākus noteikumus attiecībā uz 
personām, uz kurām tā attiecas.

2. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar šīs direktīvas 11.–
17. pantu pieņemt vai saglabāt 
labvēlīgākus noteikumus attiecībā uz 
personām, uz kurām tā attiecas.

Or. de

Grozījums Nr. 103
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) derīgu darba līgumu vai, kā noteikts 
valsts tiesību aktos, saistošu darba 
piedāvājumu darbam sezonas darbinieka 
statusā attiecīgajā dalībvalstī pie šajā 
dalībvalstī reģistrēta darba devēja, norādot 
algas likmi un darba stundu skaitu nedēļā 
vai mēnesī un attiecīgos gadījumos citus 
būtiskus darba nosacījumus;

a) derīgu darba līgumu vai, kā noteikts 
valsts tiesību aktos, saistošu darba 
piedāvājumu darbam sezonas darbinieka 
statusā attiecīgajā dalībvalstī pie šajā 
dalībvalstī reģistrēta darba devēja;

Or. de

Grozījums Nr. 104
Mara Bizzotto

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

a) derīgu darba līgumu vai, kā noteikts 
valsts tiesību aktos, saistošu darba 
piedāvājumu darbam sezonas darbinieka 
statusā attiecīgajā dalībvalstī pie šajā 
dalībvalstī reģistrēta darba devēja, norādot 
algas likmi un darba stundu skaitu nedēļā 
vai mēnesī un attiecīgos gadījumos citus
būtiskus darba nosacījumus;

a) derīgu darba līgumu vai, kā noteikts 
valsts tiesību aktos, saistošu darba 
piedāvājumu darbam sezonas darbinieka 
statusā attiecīgajā dalībvalstī pie šajā 
dalībvalstī reģistrēta darba devēja, norādot 
algas likmi, darba stundu skaitu nedēļā vai 
mēnesī un būtiskus darba nosacījumus, 
uzskatāmi parādot, ka sezonas darbinieks 
spēj sevi uzturēt ar likumīgiem līdzekļiem 
un uzturēties uzņēmējā dalībvalstī, 
neapgrūtinot tās labklājības sistēmu;

Or. it

Grozījums Nr. 105
Mara Bizzotto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) derīgu ceļošanas dokumentu, kā noteikts 
dalībvalsts tiesību aktos. Dalībvalstis var 
pieprasīt, lai ceļošanas dokumenta 
derīguma termiņš ietvertu vismaz 
uzturēšanās atļaujas termiņu;

b) derīgu ceļošanas dokumentu, kā noteikts 
dalībvalsts tiesību aktos. Ceļošanas 
dokumenta derīguma termiņš atbilst
vismaz uzturēšanās atļaujas laikam;

Or. it

Grozījums Nr. 106
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu atbilstīgus darba 
apstākļus un novērstu algu dempingu, 
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dalībvalstis ir tiesīgas noraidīt 
pieteikumus, ja darba nosacījumi neatbilst 
tiem, ko piemēro dalībvalstu 
valstspiederīgajiem, kuri veic līdzīgu 
darbu no sezonas atkarīgās nozarēs.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var pārbaudīt, vai attiecīgo 
amata vietu nevar aizpildīt dalībvalsts vai 
ES valstspiederīgie, vai trešo valstu 
valstspiederīgie, kas likumīgi uzturas 
dalībvalstī un saskaņā ar ES vai dalībvalsts 
tiesību aktiem jau ir daļa no tās darba 
tirgus, un noraidīt pieteikumu.

2. Dalībvalstis pārliecinās, ka attiecīgo 
amata vietu nevar aizpildīt dalībvalsts vai 
ES valstspiederīgie, vai trešo valstu 
valstspiederīgie, kas likumīgi uzturas 
dalībvalstī un saskaņā ar ES vai dalībvalsts 
tiesību aktiem jau ir daļa no tās darba 
tirgus, un noraidīt pieteikumu.

Or. it

Grozījums Nr. 108
Sari Essayah, Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Privātas nodarbinātības aģentūras vai 
migrācijas aģentūras no darba 
meklētājiem vai darba ņēmējiem neņem 
nekādu samaksu par sezonas darba vai ar 
to saistītās migrācijas organizēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Sezonas darbinieki ir mazaizsargāta grupa un viņi bieži tiek ekspluatēti. Lai novērstu cilvēku 
tirdzniecību, būtu jāņem vērā SDO Konvencijas Nr. 181 7. pants, kā arī direktīvas par 
pagaidu darba aģentūrām 6. pants.

Grozījums Nr. 109
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noraidīt pieteikumu, ja 
darba devējs saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem ir sodīts par nedeklarētu darbu 
un/vai nelegālu nodarbināšanu.

3. Dalībvalstis var noraidīt pieteikumu, ja 
pēc tā iesniegšanas 12 mēnešu laikā darba 
devējs saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem 
ir sodīts par nedeklarētu darbu un/vai 
nelegālu nodarbināšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noraidīt pieteikumu, ja 
darba devējs saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem ir sodīts par nedeklarētu darbu 
un/vai nelegālu nodarbināšanu.

3. Dalībvalstis var noraidīt pieteikumu, ja 
darba devējs saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem ir sodīts par nedeklarētu darbu 
un/vai nelegālu nodarbināšanu, vai nav 
pildījis citus valsts noteikumus, kurus 
uzliek valsts sociālās drošības vai nodokļu 
iekasēšanas iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Heinz K. Becker
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sezonas darbinieku maksimālais
uzturēšanās ilgums ir seši mēneši jebkurā 
kalendārajā gadā, un pēc šā termiņa 
beigām viņi atgriežas trešā valstī.

1. Sezonas darbinieku uzturēšanās ilgums 
ir vismaz trīs mēneši jebkurā gadā, un pēc 
šā termiņa beigām viņi atgriežas trešā 
valstī. Maksimālo uzturēšanās ilgumu 
nosaka dalībvalstis, vienlaikus saglabājot 
darba sezonālo raksturu. Sezonas 
darbinieki attiecīgi atgriežas trešā valstī.

Or. de

Grozījums Nr. 112
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajā periodā un 
ar noteikumu, ka ir ievēroti 5. panta 
kritēriji, sezonas darbiniekam ir tiesības 
pagarināt līgumu vai arī strādāt sezonas 
darbinieka statusā pie cita darba devēja.

2. Šā panta 1. punktā minētajā periodā un 
ar noteikumu, ka ir ievēroti 5. panta 
kritēriji, sezonas darbiniekam ir tiesības 
pagarināt līgumu vai arī strādāt sezonas 
darbinieka statusā pie cita darba devēja, ja 
sākotnējais darba devējs ir pārkāpis darba 
devēja tiesības.

Or. de

Grozījums Nr. 113
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piemērotu efektīvas, samērīgas un 
atturošas sankcijas darba devējiem, kas nav 
ievērojuši darba līgumā paredzētos 

b) piemērotu efektīvas, samērīgas un 
atturošas sankcijas darba devējiem, kas nav 
ievērojuši darba līgumā paredzētos 
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pienākumus. Šādiem darba devējiem vienu 
vai vairākus turpmākos gadus liedz iespēju 
iesniegt pieteikumus sezonas darbinieku 
uzņemšanai.

pienākumus. Darba devējiem, kuri pārkāpj 
darba tiesību noteikumus, vienu vai 
vairākus turpmākos gadus liedz iespēju 
iesniegt pieteikumus sezonas darbinieku 
uzņemšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 
īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu.

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks pienācīgi 
izmitināti saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un praksi, nodrošinot atbilstošu dzīves 
līmeni. Attiecīgajā dzīvesvietā tās 
iemītniekiem ir obligāti nodrošināta 
pietiekama dzīvojamā platība, viņi ir 
pasargāti no ārējās vides iedarbības un 
citiem veselības apdraudējumiem, 
dzīvesvieta ir droša un uzturēta labā 
stāvoklī, un tajā ir pieejamas veselībai, 
drošībai, komfortam un uzturam būtiskas 
labierīcības, tādas kā veselībai nekaitīgs
dzeramais ūdens, ēdiena gatavošanas, 
apkures un apgaismojuma sistēmas, 
higiēnas un mazgāšanas ierīces, kā arī 
ierīces pārtikas uzglabāšanai un 
atkritumu apsaimniekošanai. Dzīvojamo 
telpu atrašanās vieta un apkārtējā 
transporta infrastruktūra nodrošina 
piekļuvi pamatpakalpojumiem, tostarp 
veselības aprūpes un sociālajiem 
pamatpakalpojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 
īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu.

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks pienācīgi 
izmitināti saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un praksi, nodrošinot tādu pašu attieksmi 
kā pret rezidentiem un atbilstošu dzīves 
līmeni. Attiecīgajā dzīvesvietā tās 
iemītniekiem ir obligāti nodrošināta 
pietiekama dzīvojamā platība, viņi ir 
pasargāti no ārējās vides iedarbības un 
citiem veselības apdraudējumiem, 
dzīvesvieta ir droša un uzturēta labā 
stāvoklī, un tajā ir pieejamas veselībai, 
drošībai, komfortam un uzturam būtiskas 
labierīcības, tādas kā veselībai nekaitīgs 
dzeramais ūdens, ēdiena gatavošanas, 
apkures un apgaismojuma sistēmas, 
higiēnas un mazgāšanas ierīces, kā arī 
ierīces pārtikas uzglabāšanai un 
atkritumu apsaimniekošanai. Miteklī ir 
nodrošināta pamatpakalpojumu 
pieejamība.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbiniekiem ir miteklis uz 
visu sezonas darba laiku.
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īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu.

Or. pl

Pamatojums

Formulējumu „pienācīgs dzīves līmenis” var saprast dažādi, atkarībā no attiecīgajā 
dalībvalstī piemērotās interpretācijas. To, kas ir „pienācīgs dzīves līmenis”, nedrīkst izlemt 
darba devējs. Darbinieki paši spēj izlemt, vai izmitināšanas izmaksas nav pārāk augstas.

Grozījums Nr. 117
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 
īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu.

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbiniekiem nodrošinās 
pienācīgu mitekli, kas ir samērīgs ar viņu 
atalgojumu.

Or. it

Grozījums Nr. 118
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 
īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu.

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 
īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu, t. i., proporcionāli 
tā atbilst mājokļa izmaksu un bruto 
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ienākumu standarta attiecībai konkrētajā 
dalībvalstī.

Or. nl

Grozījums Nr. 119
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 
īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu.

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot atbilstošu, pienācīgu dzīves 
līmeni. Ja sezonas darbiniekiem par mitekli 
jāmaksā īres maksa, tā ir samērīga ar 
sezonas darbinieku atalgojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 120
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 
īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu.

Dalībvalstis pieprasa sezonas darbinieku 
darba devējiem sniegt pierādījumus par to, 
ka sezonas darbinieki tiks izmitināti, 
nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni. Darba
devējiem nav pienākums šādu mitekli 
sagādāt, taču viņiem aktīvi jāpalīdz 
piemērota mitekļa sameklēšanā. Ja 
sezonas darbiniekiem par mitekli jāmaksā 
īres maksa, tā ir samērīga ar sezonas 
darbinieku atalgojumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 121
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Darba devējiem nav pienākums segt 
trešo valstu sezonas darbinieku ceļa vai 
vīzas izmaksas.

Or. de

Grozījums Nr. 122
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sezonas darbiniekiem ir iespēja 
pieņemt vai noraidīt darba devēja 
piedāvāto mitekli.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja sezonas darbiniekiem par mitekli ir 
jāmaksā īres maksa, to nedrīkst 
automātiski atvilkt no viņu atalgojuma;
īres maksu nosaka atbilstīgi sezonas 
darbinieku uzturēšanās termiņam, un tā 
nav pārmērīga, salīdzinot ar darbinieku 
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neto atalgojumu vai mitekļa kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Ar sezonas darbinieku slēdz īres 
līgumu vai līdzvērtīgu dokumentu, kurā 
izmitināšanas nosacījumi un maksa ir 
skaidri izklāstīti visām pusēm saprotamā 
valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Atbildīgajām iestādēm ir pienākums un 
darba ņēmēju interešu pārstāvības 
organizācijām ir tiesības pārbaudīt mitekli 
un tajā iekļūt, ja to sagādājis darba 
devējs. Atbildīgajām iestādēm ir 
pienākums nodrošināt, ka mitekļa īres 
maksa ir samērīga ar tā kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.b pants
Izmaksas

Dalībvalstis pieprasa, lai sezonas 
darbinieku darba devēji segtu šādas 
izmaksas:
a) sezonas darbinieku ceļa izdevumus par 
braucienu turp un atpakaļ no viņu 
pastāvīgās dzīvesvietas līdz darbavietai 
attiecīgajā dalībvalstī;
b) maksu par vīzu un vajadzības gadījumā 
arī maksu par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar vīzas izsniegšanu;
c) maksu par 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto veselības 
apdrošināšanu.
Šos izdevumus neietur no sezonas 
darbinieka (algas).

Or. en

Grozījums Nr. 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, sezonas darbiniekiem ir 
šādas tiesības.

Sezonas darbiniekiem ir šādas tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, sezonas darbiniekiem ir 
šādas tiesības.

Sezonas darbiniekiem ir tiesības uz tādu 
pašu attieksmi, kāda tiek piemērota 
uzņēmējas dalībvalsts valstspiederīgajiem,
vismaz attiecībā uz šādiem aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
16. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, sezonas darbiniekiem ir 
šādas tiesības.

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, uz sezonas darbiniekiem 
attiecas pprincips par tiesībām uz tādu 
pašu attieksmi, kāda tiek piemērota 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
16. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, sezonas darbiniekiem ir 
šādas tiesības.

Neatkarīgi no tiesību aktiem, ko piemēro 
darba attiecībām, sezonas darbiniekiem ir 
tiesības uz tādu pašu attieksmi, kāda tiek 
piemērota uzņēmējas dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, vismaz attiecībā uz 
šādiem aspektiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, 
tostarp atalgojuma un atlaišanas 
nosacījumiem, kā arī darba drošības un 
veselības aizsardzības prasībām, kas 
piemērojamas sezonas darbiniekiem 
saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 132
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 

1. Darba apstākļi, tostarp atalgojuma un 
atlaišanas, darba laika un atvaļinājuma, 
brīvdienu un disciplinārie nosacījumi, 
profesionālā un ģimenes dzīve, kā arī 
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darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

darba drošības un veselības aizsardzības 
prasības, ņemot vērā ne vien tiesību un 
administratīvos aktus un reglamentējošos 
noteikumus, bet tādā pašā kārtībā, kāda 
noteikta uzņēmējas dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, arī šķīrējtiesas 
nolēmumus un ikvienu koplīgumu un 
līgumu, ko saskaņā ar uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktiem un juridisko 
praksi jebkurā līmenī ir noslēgušas 
ietekmīgākās darba devēju un darba 
ņēmēju organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas, darba laika un 
brīvdienu nosacījumiem, kā arī darba 
drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem, ņemot vērā ne tikai 
attiecīgos tiesību aktus, noteikumus vai
administratīvos aktus, bet arī attiecīgajā 
dalībvalstī jebkurā līmenī noslēgtus
koplīgumus, kas ir piemērojami darba 
attiecībām.

Or. de

Grozījums Nr. 134
Georges Bach

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

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā ar 
šo direktīvu.

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas, darba laika, 
brīvdienu un disciplināriem
nosacījumiem, kā arī darba drošības un 
veselības aizsardzības prasībām, kas 
piemērojamas sezonas darbiniekiem 
saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā ar 
šo direktīvu.

Or. de

Grozījums Nr. 135
Rovana Plumb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas, darba laika un 
brīvdienu nosacījumiem, kā arī darba 
drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas noteiktas tiesību aktos, 
normās vai administratīvos un regulatīvos 
noteikumos un koplīgumos dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki pašlaik strādā.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Sergio Gaetano Cofferati

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

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

1. Tiesības uz darba attiecību 
noteikumiem — t. i., uz minimālo 
darbspējas vecumu, mājdarba 
ierobežojumiem un visiem citiem 
nosacījumiem, kurus atbilstīgi uzņēmējas 
dalībvalsts tiesībām un valsts praksei 
uzskata par darba attiecību noteikumiem, 
— un tiesības uz darba nosacījumiem, 
tostarp atalgojuma un atlaišanas, darba 
laika un brīvdienu nosacījumiem, kā arī 
darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem vai šķīrējtiesas 
nolēmumiem, koplīgumiem un līgumiem, 
kas noslēgti jebkurā līmenī saskaņā ar 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem un 
praksi un atbilstīgi tiem pašiem 
nosacījumiem, kurus piemēro uzņēmējas 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. it

Grozījums Nr. 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 138
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 139
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja nav sistēmas koplīgumu pasludināšanai 
par vispārēji piemērojamiem, dalībvalstis, 
ja tās vēlas, var balstīties uz koplīgumiem, 
kas ir vispārēji piemērojami visiem 
līdzīgiem uzņēmumiem attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā un attiecīgajā 
profesijā vai nozarē, un/vai koplīgumiem, 
ko ir noslēgušas plašāk pārstāvētās darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas 
valsts līmenī un ko piemēro visā valstī 
saskaņā ar valstu tiesību aktiem un 
praksi.
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Or. it

Grozījums Nr. 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiesības uz dalībvalstu noteiktiem 
sociālās drošības pabalstiem, pamatojoties 
uz sociālā nodrošinājuma jomām, kas 
minētas Regulas (EK) Nr. 883/2004 
3. pantā.

Or. pl

Pamatojums

Sociālās drošības jautājumi ir vienīgi dalībvalstu kompetencē. Turklāt darba sezonālais 
raksturs un īstermiņa uzturēšanās attiecīgajā dalībvalstī nav pamats tam, lai sezonas 
darbiniekiem piešķirtu visus sociālās drošības pabalstus, kādi pienākas attiecīgās valsts 
pilsoņiem.

Grozījums Nr. 141
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts valstspiederīgajiem 
vismaz attiecībā uz:

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts valstspiederīgajiem 
vismaz attiecībā uz:

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts valstspiederīgajiem 
jo īpaši attiecas uz šādiem aspektiem:

Or. de

Grozījums Nr. 143
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts valstspiederīgajiem 
vismaz attiecībā uz:

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts valstspiederīgajiem 
vismaz attiecībā uz šādām tiesībām, taču 
var paredzēt arī citas tiesības:

Or. en

Grozījums Nr. 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts valstspiederīgajiem 
vismaz attiecībā uz:

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 
uzņemošās dalībvalsts valstspiederīgajiem 
vismaz attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 145
Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biedrošanās brīvību, piederību 
organizācijai un dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus, vai jebkurā 
organizācijā, kuras locekļi ir iesaistīti 
konkrētā darbā, ieskaitot šo organizāciju 
piešķirtās priekšrocības, neskarot valsts 
tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību;

a) biedrošanās brīvību, piederību 
organizācijai un dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus, vai jebkurā 
organizācijā, kuras locekļi ir iesaistīti 
konkrētā darbā, ieskaitot šo organizāciju 
piešķirtās tiesības un priekšrocības, inter 
alia tiesības vienoties par koplīgumiem un 
tos noslēgt, kā arī tiesības streikot un rīkot 
protesta akcijas saskaņā ar uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktiem un praksi,
neskarot valsts tiesību aktus par 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību;

Or. it

Grozījums Nr. 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biedrošanās brīvību, piederību 
organizācijai un dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus, vai jebkurā 
organizācijā, kuras locekļi ir iesaistīti 
konkrētā darbā, ieskaitot šo organizāciju 
piešķirtās priekšrocības, neskarot valsts 
tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību;

a) biedrošanās brīvību, piederību 
organizācijai un dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus, vai jebkurā 
organizācijā, kuras locekļi ir iesaistīti 
konkrētā darbā, tostarp tiesības piedalīties 
darbībās un arī streikos nolūkā noslēgt 
koplīgumus, kā arī ieskaitot šo 
organizāciju piešķirtās priekšrocības, 
neskarot valsts tiesību aktus par 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību;

Or. de

Grozījums Nr. 147
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biedrošanās brīvību, piederību 
organizācijai un dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus, vai jebkurā 
organizācijā, kuras locekļi ir iesaistīti 
konkrētā darbā, ieskaitot šo organizāciju 
piešķirtās priekšrocības, neskarot valsts 
tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību;

a) brīvību, piederību organizācijai un 
dalību organizācijā, kas pārstāv darba 
ņēmējus, vai jebkurā organizācijā, kuras 
locekļi ir iesaistīti konkrētā darbā, ieskaitot 
šo organizāciju piešķirtās tiesības un 
priekšrocības, tostarp tiesības vienoties par 
koplīgumiem un tos noslēgt, kā arī 
tiesības streikot un rīkot protesta akcijas 
saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību 
aktiem un praksi, kas obligāti atbilst 
Savienības tiesību aktiem, neskarot valsts 
tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tiesības atteikties strādāt, ja sezonas 
darbiniekus izmanto streika laušanai;

Or. de

Grozījums Nr. 149
Sari Essayah, Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, 
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kā arī prasībām par drošību un veselības 
aizsardzību darbā;

Or. en

Pamatojums

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Grozījums Nr. 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valsts tiesību aktu noteikumiem, kas 
attiecas uz 3. pantā Regulā (EK) 
Nr. 883/04 paredzētajām sociālās 
nodrošināšanas jomām;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 151
Sari Essayah, Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valsts tiesību aktu noteikumiem, kas 
attiecas uz 3. pantā Regulā (EK) 
Nr. 883/04 paredzētajām sociālās 
nodrošināšanas jomām;

b) neskarot dalībvalstu tiesības noteikt 
kritērijus ar mājokli saistītu pabalstu 
piešķiršanai — valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz 3. pantā 
Regulā (EK) Nr. 883/04 paredzētajām 
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sociālās nodrošināšanas jomām;

Or. en

Pamatojums

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Grozījums Nr. 152
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valsts tiesību aktu noteikumiem, kas 
attiecas uz 3. pantā Regulā (EK) 
Nr. 883/04 paredzētajām sociālās 
nodrošināšanas jomām;

b) valsts tiesību aktu noteikumiem, kas 
attiecas uz 3. panta 1. punkta a) līdz 
i) apakšpunktā Padomes Regulā (EK) 
Nr. 883/04 paredzētajām sociālās 
nodrošināšanas jomām; ģimenes pabalstus 
izslēdz no vienlīdzīgas attieksmes jomas, 
jo dalībvalstu primārajam mērķim ir jābūt 
to ģimeņu atbalstīšanai, kuras ES dzīvo 
ilgtermiņā;

Or. de

Grozījums Nr. 153
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tiesību aktos paredzēto pensiju 
izmaksu, pārceļoties uz trešo valsti, 
pamatojoties uz darbinieka iepriekšējo 

svītrots
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nodarbinātību saskaņā ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādus piemēro attiecīgo 
dalībvalstu valstspiederīgajiem;

Or. de

Grozījums Nr. 154
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tiesībām saņemt apmaksātu 
atvaļinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sezonas darbiniekiem, kuri pārceļas uz 
ārpussavienības valsti vai atgriežas tajā, 
vai šādiem darba ņēmēju pārdzīvojušiem 
ģimenes locekļiem, kuru tiesības izriet no 
šādu darba ņēmēju statusa, saņem likumā 
noteiktās pensijas saistībā ar vecumu, 
invaliditāti vai nāvi, pamatojoties uz 
darba ņēmēja iepriekšējo nodarbinātību 
un kārtību, kas noteikta 3. pantā 
Regulā (EK) Nr. 883/2004, ar tādiem 
pašiem nosacījumiem un tādām pašām 
likmēm, kādas piemēro attiecīgo 
dalībvalstu valstspiederīgajiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) sezonas darbiniekiem tiek nodrošināta 
nediskriminējoša piekļuve darbavietas 
sociālās drošības sistēmām, līdzīgi kā tas 
ir citiem ES valstspiederīgajiem, kuri 
strādā attiecīgajās dalībvalstīs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 883/2004;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) dalībvalstis izveido mehānismus, ar 
kuriem trešās valsts darba ņēmēji, kuri 
atgriežas ārpussavienības valstī vai 
pārceļas uz to, ir tiesīgi saņemt pabalstus, 
kas tiem varētu pienākties saistībā ar 
kādu darbavietā gūtu savainojumu, 
kompensāciju saistībā ar kādām 
piešķirtām, bet neizmantotām tiesībām uz 
brīvdienām, un sociālās drošības 
maksājumu atlīdzinājumu, ja šie 
mehānismi nav devuši un nedod tiesības 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
regulējumu, vai starptautiskiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 159
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) piekļuvi precēm un pakalpojumiem un 
sabiedriski pieejamu preču un pakalpojumu 
piegādi saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 160
Sari Essayah, Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Trešo valstu sezonas darbinieki ES darba tirgū iekļūst tikai uz īsu laiku. Viņu darba atļauja 
liedz tiem ieņemt citas uzņēmējā dalībvalstī brīvās darba vietas. Tāpēc viņiem nevajadzētu 
nodrošināt līdzvērtīgu piekļuvi palīdzības pakalpojumiem vai citiem valsts nodarbinātības 
pakalpojumiem, kuru galvenais mērķis ir sekmēt nodarbinātību uzņēmējas dalībvalsts darba 
tirgū.

Grozījums Nr. 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tiesībām tieši vai ar trešo pušu, 
piemēram, darba ņēmēju organizāciju 
starpniecību iesniegt kompetentajās 
iestādēs sūdzības par darba devēju un/vai 
griezties kompetentajās tiesās saskaņā ar 
attiecīgajiem valsts normatīvajiem 
noteikumiem nolūkā efektīvi īstenot no šīs 
direktīvas izrietošās tiesības. Dalībvalstis 
nodrošina efektīvus mehānismus šo 
tiesību aizsardzībai.

Or. de

Grozījums Nr. 162
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a darba devēju izmaksātiem 
atlīdzinājumiem. Attiecībā uz 3. panta 
pārkāpumiem darba devējs sedz:
a) visu trešās valsts valstspiederīgajam 
neizmaksāto atalgojumu;
b) visus nesamaksātos nodokļus un 
sociālās drošības iemaksas, tostarp 
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attiecīgās administratīvās sodanaudas.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Uzraudzība un pārbaudes

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti 
attiecīgi uzraudzības mehānismi, ka to 
teritorijā atbildīgās valsts iestādes veic 
pienācīgas pārbaudes un ka darba ņēmēju 
interešu pārstāvības organizācijām ir 
piekļuve darbavietai un miteklim, ja to 
sagādājis darba devējs, tā garantējot, ka 
visā laikposmā, kurā sezonas darbinieki 
uzturas attiecīgajā dalībvalstī, pilnībā tiek 
ievēroti šīs direktīvas noteikumi, jo īpaši 
attiecībā uz viņu tiesībām, darba 
apstākļiem un izmitināšanu.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka katru gadu 
tiek pārbaudīti vismaz 20 % uzņēmumu, 
kuri reģistrēti to teritorijā un piedāvā 
sezonas darbu.
3. Pārbaudāmos uzņēmumus izraugās, 
pamatojoties uz riska novērtējumu, ko 
veic dalībvalstu kompetentās iestādes, 
ņemot vērā tādus faktorus kā nozare, kurā 
uzņēmums darbojas, un visus iepriekš 
reģistrētos pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Apakšlīgumi

Ja darba devējs ir apakšuzņēmējs, 
dalībvalstis nodrošina, ka galvenajam 
līgumslēdzējam un visiem starpposma 
apakšuzņēmējiem ir pienākums segt:
a) visas attiecīgajā šīs direktīvas pantā 
paredzētās sodanaudas un
b) visus šajā direktīvā paredzētos 
atmaksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
17.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.b pants
Dalībvalstis veic nepieciešamās darbības, 
lai darba devējam, kurš neievēro darba 
apstākļu un izmitināšana standartus, 
vajadzības gadījumā piemērotu šādus 
pasākumus:
a) tiesību atņemšana uz valsts pabalstiem, 
atbalstu vai subsīdijām uz laiku līdz 
pieciem gadiem;
b) izslēgšana no dalības publiskajos 
iepirkumos uz laiku līdz pieciem gadiem;
c) jebkādu darba devējam piešķirto valsts 
pabalstu, atbalsta vai subsīdiju atgūšana, 
ietverot dalībvalstu pārvaldīto ES 
finansējumu, jo īpaši finansējumu, kas 
piešķirts no kopējās lauksaimniecības 
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politikas līdzekļiem;
d) pārkāpumu izdarīšanā iesaistīto 
uzņēmumu darbības pārtraukšana uz 
laiku vai pilnīga to slēgšana.

Or. en


