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Grozījums Nr. 18
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2 a) Modernizēt sistēmu, lai atzītu 
profesionālās kvalifikācijas, ir ārkārtīgi 
būtiski ekonomiskās izaugsmes un 
inovācijas veicināšanai, darba tirgus 
elastīguma palielināšanai un reaģēšanai 
uz demogrāfiskajām problēmām un 
strukturālo bezdarbu ES.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku kvalifikāciju 
atzīšanu, ir jāievieš Eiropas profesionālā 
karte. Šī karte it sevišķi ir vajadzīga, lai 
atvieglotu pagaidu mobilitāti un atzīšanu 
saskaņā ar automātiskās atzīšanas sistēmu, 
kā arī lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. Karte 
jāizdod pēc profesionāļa pieprasījuma un 
pēc tam, kad iesniegti visi vajadzīgie 
dokumentu un kompetentās iestādes ir 
īstenojušas saistītās pārskatīšanas un 
pārbaužu procedūras. Kartes darbība 
jāatbalsta Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmai (turpmāk — IMI), kas izveidota 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku kvalifikāciju 
atzīšanu, ir iespējams ieviest Eiropas 
profesionālo karti. Šī karte it sevišķi ir 
noderīga, lai atvieglotu pagaidu mobilitāti 
un atzīšanu saskaņā ar automātiskās 
atzīšanas sistēmu, kā arī lai veicinātu 
vienkāršotu atzīšanas procesu atbilstīgi 
vispārējai sistēmai. Karte jāizdod pēc 
profesionāļa pieprasījuma un pēc tam, kad 
iesniegti visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas saistītās 
pārskatīšanas un pārbaužu procedūras. 
Karte būtu jāpielāgo katrai profesijai 
atsevišķi, un jāparedz zināma 
reglamentācijas elastība attiecībā uz tās 
īstenošanu. Kartes darbība jāatbalsta 
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Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju un 
uzticēšanos starp kompetentajām iestādēm, 
vienlaikus novēršot administratīvā darba 
dublēšanos iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt skaidrai 
un jāietver tiesiskās garantijas, kā arī 
atbilstīgas apelācijas tiesības pretendentam. 
Kartei un attiecīgajai darba plūsmai IMI 
jānodrošina glabāto datu integritāte, 
autentiskums un konfidencialitāte, kā arī 
jānovērš nelikumīga un neatļauta piekļuve 
tajā glabātajai informācijai.

Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. [..] par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu. Šim mehānismam 
jāpalīdz uzlabot sinerģiju un uzticēšanos 
starp kompetentajām iestādēm, vienlaikus 
novēršot administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt skaidrai 
un jāietver tiesiskās garantijas, kā arī 
atbilstīgas apelācijas tiesības pretendentam. 
Kartei un attiecīgajai darba plūsmai IMI 
jānodrošina glabāto datu integritāte, 
autentiskums, sadarbspēja un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijai piecus gadus pēc Eiropas 
profesionālās kartes pieņemšanas būtu 
jānovērtē, kādas sekas radītu šādas
profesionālās kartes padarīšana par 
obligātu, un jānorāda, kādas turpmākas 
darbības būtu ieteicamas vēlākā posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Milan Cabrnoch
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Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kartei būtu jāatbilst konkrētiem 
drošības un datu aizsardzības 
noteikumiem un būtu jāparedz 
aizsardzība pret ļaunprātīgu izmantošanu 
un krāpšanu datu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, kā tas ir medicīnas ārstu vai 
citu veselības aprūpes profesionāļu 
gadījumā, dalībvalstij jābūt iespējai 
nepiešķirt daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos 
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz sabiedrības interesēm, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt daļēju 
piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Jēdzienu "svarīgāki iemesli, kas attiecas uz vispārējām interesēm" savā judikatūrā attiecībā 
uz Līguma 43. un 49. pantu  izstrādāja Eiropas Savienības Tiesa un tas ir ietverts 
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Direktīvas par pakalpojumiem iekšējā tirgū (2006/123/EC) 40. apsvērumā. Tas skaidri definē 
to, kad dalībvalstīm būtu jāspēj atteikt daļēju piekļuvi.

Grozījums Nr. 23
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos 
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, kā tas ir medicīnas ārstu vai 
citu veselības aprūpes profesionāļu 
gadījumā, dalībvalstij jābūt iespējai 
nepiešķirt daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos 
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt daļēju 
piekļuvi. Daļēja piekļuve nebūtu jāpiešķir 
profesijām, kas nodrošina veselības 
pakalpojumus vai ir citādi saistītas ar 
sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
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gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos 
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, kā tas ir medicīnas ārstu vai 
citu veselības aprūpes profesionāļu 
gadījumā, dalībvalstij jābūt iespējai 
nepiešķirt daļēju piekļuvi.

gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos 
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt daļēju 
piekļuvi. Daļēja piekļuve nebūtu jāpiešķir 
profesijām, kas nodrošina veselības 
pakalpojumus vai ir citādi saistītas ar 
sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos 
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, kā tas ir medicīnas ārstu vai citu 
veselības aprūpes profesionāļu gadījumā, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt daļēju 
piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos 
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, kā tas ir medicīnas ārstu, citu 
veselības aprūpes profesionāļu vai notāru
gadījumā, dalībvalstij jābūt iespējai 
nepiešķirt daļēju piekļuvi.
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Or. fr

Grozījums Nr. 26
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 

svītrots
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apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 

svītrots
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diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

Or. fr

Pamatojums

Notārus ieceļ valsts publiskā sektora iestādes, lai garantētu starp privātpersonām noslēgtu 
instrumentu likumību un tiesisko noteiktību, kā arī notāri ir daļa no attiecīgās valsts 
preventīvās tiesu sistēmas. Tiem saskaņā ar tiesību aktiem ir jādarbojas neatkarīgi un 
objektīvi. Ņemot vērā to darbības tiesu sistēmā īpašo saistīto dabu, nebūtu atbilstīgi uz šo 
profesiju attiecināt pakalpojumu sniegšanas brīvību un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 

Grozījums Nr. 30
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Notāra amats ir izveidots, balstoties uz valsts tiesību aktiem, to kompetences dažādās 
dalībvalstīs atšķiras, jo tiesu sistēmas, saskaņā ar kurām notāri veic savu darbību, arī nav 



AM\907630LV.doc 11/96 PE492.774v01-00

LV

vienādas, līdz ar to nav iespējams viņiem piemērot kvalifikāciju direktīvu, neradot 
traucējumus patērētāju tiesību aizsardzībā. Dažu pakalpojumu izslēgšana radītu divas notāru 
grupas ar atšķirīgām kompetencēm. Tas radītu prasību pienācīgi informēt patērētājus.

Grozījums Nr. 31
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības veikšanai 
dalībvalstīm jābūt iespējai piemērot 
vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības veikšanai 
dalībvalstīm jābūt iespējai piemērot 
vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus, veikt juridiskas 
darbības vai īstenot tādas apliecināšanas 
darbības, kam vajadzīgs uzņēmējas 
dalībvalsts zīmogs.

Or. hu

Grozījums Nr. 32
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7 a) Šķiet, ka dalībvalstu valsts 
jurisdikcijas jomās ieceltie notāri, kam 
saskaņā ar tiesību aktiem ir jādarbojas 
neatkarīgi un objektīvi un kas nodrošina 
tiesību aktu likumību un tiesisko 
noteiktību preventīvās tiesu sistēmas 
kontekstā, būtu jāizslēdz no šīs direktīvas 
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jomas. Ņemot vērā notāru veiktos īpašos 
pienākumus tiesu sistēmā, to profesijai 
nevar piemērot ne pakalpojumu brīvas 
kustības pamatprincipu, ne profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu.

Or. hu

Grozījums Nr. 33
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atzīšanas pieteikumi, ko iesnieguši 
profesionāļi no dalībvalstīm, kurās nav 
regulējuma, jāapstrādā tāpat kā pieteikumi, 
ko iesnieguši profesionāļi no dalībvalstīm, 
kurās ir regulējums. Viņu kvalifikācijas ir 
jāsalīdzina ar kvalifikācijām, kas ir 
pieprasītas uzņēmējā dalībvalstī, 
pamatojoties uz Direktīvā 2005/36/EK 
noteiktajiem kvalifikāciju līmeņiem. 
Būtisku atšķirību gadījumā kompetentajai 
iestādei jābūt iespējai piemērot 
kompensācijas pasākumus.

(9) Atzīšanas pieteikumi, ko iesnieguši 
profesionāļi no dalībvalstīm, kurās nav 
regulējuma, jāapstrādā tāpat kā pieteikumi, 
ko iesnieguši profesionāļi no dalībvalstīm, 
kurās ir regulējums. Viņu kvalifikācijas ir 
jāsalīdzina ar kvalifikācijām, kas ir 
pieprasītas uzņēmējā dalībvalstī, 
pamatojoties uz Direktīvā 2005/36/EK 
noteiktajiem kvalifikāciju līmeņiem un 
objektīviem kritērijiem. Būtisku atšķirību 
gadījumā kompetentajai iestādei jābūt 
iespējai piemērot kompensācijas 
pasākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
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un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu lielākas 
atbildības spēju. Lai šo profesiju pārstāvjus 
sagatavotu šādu sarežģītu veselības 
aprūpes vajadzību nodrošināšanai, māsu un 
vecmāšu profesijās studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
pirms viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 
jāpalielina līdz nosacījumam par 12 gadus 
ilgu vispārējo izglītību vai līdzvērtīga 
līmeņa eksāmena nokārtošanu.

un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu lielākas 
atbildības spēju. Lai šo profesiju pārstāvjus 
sagatavotu šādu sarežģītu veselības 
aprūpes vajadzību nodrošināšanai, māsu un 
vecmāšu profesijās studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
pirms viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 
jāpielāgo līdz nosacījumam par vismaz 
10 gadus ilgu vispārējo izglītību vai 
līdzvērtīga līmeņa eksāmena nokārtošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu lielākas 
atbildības spēju. Lai šo profesiju pārstāvjus 
sagatavotu šādu sarežģītu veselības 
aprūpes vajadzību nodrošināšanai, māsu un 
vecmāšu profesijās studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
pirms viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 
jāpalielina līdz nosacījumam par 12 gadus 
ilgu vispārējo izglītību vai līdzvērtīga 
līmeņa eksāmena nokārtošanu.

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu lielākas 
atbildības spēju. Lai šo profesiju pārstāvjus 
sagatavotu šādu sarežģītu veselības 
aprūpes vajadzību nodrošināšanai, māsu un 
vecmāšu profesijās studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
pirms viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 
būtu jāizpilda ar vismaz 10 gadus ilgu 
vispārējo izglītību vai līdzvērtīga līmeņa 
eksāmena nokārtošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Thomas Mann
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Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu lielākas 
atbildības spēju. Lai šo profesiju pārstāvjus 
sagatavotu šādu sarežģītu veselības 
aprūpes vajadzību nodrošināšanai, māsu un 
vecmāšu profesijās studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
pirms viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 
jāpalielina līdz nosacījumam par 12 gadus 
ilgu vispārējo izglītību vai līdzvērtīga 
līmeņa eksāmena nokārtošanu.

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu lielākas 
atbildības spēju. Lai šo profesiju pārstāvjus 
sagatavotu šādu sarežģītu veselības 
aprūpes vajadzību nodrošināšanai, māsu un 
vecmāšu profesijās studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
pirms viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījumam šajās apmācībās 
būtu jābūt nosacījumam par vismaz 
10 gadus ilgu vispārējo izglītību vai 
līdzvērtīga līmeņa eksāmena nokārtošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu lielākas 
atbildības spēju. Lai šo profesiju pārstāvjus 
sagatavotu šādu sarežģītu veselības 
aprūpes vajadzību nodrošināšanai, māsu un 
vecmāšu profesijās studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
pirms viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu jaunas un
lielākas atbildības spēju. Lai šo profesiju 
pārstāvjus sagatavotu šādu sarežģītu 
veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam pirms 
iespējas uzsākt apmācību. Tāpēc 
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jāpalielina līdz nosacījumam par 12 gadus 
ilgu vispārējo izglītību vai līdzvērtīga 
līmeņa eksāmena nokārtošanu.

uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 
būtu jāattiecina vienīgi uz studentiem, 
kuru kvalifikāciju ir atzinusi dalībvalsts, 
kas atbilst vismaz Eiropas kvalifikāciju 
sistēmas 4. līmenim.

Or. nl

Grozījums Nr. 38
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka ir 
jāprecizē kompetento iestāžu un darba 
devēju nozīme, it sevišķi pacientu drošības 
interesēs. Tomēr valodas pārbaudēm jābūt 
saprātīgām un jāatbilst konkrētajām 
darbavietām, kā arī tās nedrīkst būt pamatā 
profesionāļu izslēgšanai no uzņēmējas 
dalībvalsts darba tirgus.

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka ir 
jānodrošina vairāk elastīguma un
jāprecizē kompetento iestāžu un darba 
devēju nozīme, it sevišķi pacientu drošības 
interesēs. Tomēr valodas pārbaudēm jābūt 
saprātīgām un jāatbilst konkrētajām 
darbavietām, kā arī tās nedrīkst būt pamatā 
profesionāļu izslēgšanai no uzņēmējas 
dalībvalsts darba tirgus.

Or. en

Pamatojums

Kompetentās iestādes būtu jānodrošina ar vajadzīgo elastīgumu, lai noteiktu un vajadzības 
gadījumā pārbaudītu profesionāļu valodu zināšanas kā daļu no atzīšanas procesa; netiek 
skarta darba devēju spēja nodrošināt sevi ar profesionāļu valodu kompetenci, pieņemot darbā 
noteiktā amatā. 

Grozījums Nr. 39
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka ir 
jāprecizē kompetento iestāžu un darba 
devēju nozīme, it sevišķi pacientu drošības 
interesēs. Tomēr valodas pārbaudēm jābūt 
saprātīgām un jāatbilst konkrētajām 
darbavietām, kā arī tās nedrīkst būt 
pamatā profesionāļu izslēgšanai no 
uzņēmējas dalībvalsts darba tirgus.

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka ir 
jāprecizē kompetento iestāžu un darba 
devēju nozīme, it sevišķi pacientu un 
patērētāju drošības interesēs. Valodas 
pārbaudes nedrīkst būt pamatā 
profesionāļu izslēgšanai no uzņēmējas 
dalībvalsts darba tirgus, un tādēļ tām jābūt 
saprātīgām un atbilstošām. Saprātīguma 
un vajadzības jēdzienam vajadzētu būt 
definētam sadarbībā starp kompetentajām 
iestādēm un valsts sociālajiem partneriem 
attiecīgajā nozarē.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīgās valodu zināšanas nebūtu jāprasa tikai attiecībā uz pacientiem. Turklāt, tā kā 
darba devējiem ir būtiskas tiesības lemt par to, kādiem kritērijiem ir jāatbilst darba 
ņēmējiem, lai veiktu noteiktu darbu, darba devēji kā sociālo partneru daļa būtu līdz ar 
kompetentajām iestādēm dalībvalstīs būtu jāiekļauj procesā, kurā tiek noteikts, kas ir 
uzskatāms par saprātīgu un vajadzīgu.

Grozījums Nr. 40
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka ir 
jāprecizē kompetento iestāžu un darba 
devēju nozīme, it sevišķi pacientu drošības 
interesēs. Tomēr valodas pārbaudēm jābūt 
saprātīgām un jāatbilst konkrētajām 
darbavietām, kā arī tās nedrīkst būt pamatā 

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka ir 
jāprecizē kompetento iestāžu un darba 
devēju nozīme, it sevišķi pacientu drošības 
interesēs. Tomēr valodas pārbaudes var 
būt saprātīgas un atbilst konkrētajām 
darbavietām, kā arī tās nedrīkst būt pamatā 
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profesionāļu izslēgšanai no uzņēmējas 
dalībvalsts darba tirgus.

profesionāļu izslēgšanai no uzņēmējas 
dalībvalsts darba tirgus.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur šāda 
prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt praksi 
citā dalībvalstī, kur šāda prakse ir 
iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāgarantē viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ. 

Grozījums Nr. 42
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur šāda 
prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt praksi 
citā dalībvalstī, kur šāda prakse ir 
iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki izklāstīts 
dalībvalstu pienākums nodrošināt 
informācijas apmaiņu, šis pienākums ir 
jānostiprina. Dalībvalstis nedrīkst tikai 
reaģēt uz informācijas pieprasījumu, bet 
tām ir arī proaktīvi jābrīdina citas 
dalībvalstis. Šādai brīdināšanas sistēmai 
jābūt līdzīgai tai, kāda paredzēta 
Direktīvā 2006/123/EK. Tomēr ir vajadzīgs 
īpašs brīdināšanas mehānisms veselības 
aprūpes profesionāļiem, kam piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas arī 
uz veterinārārstiem, ja vien dalībvalstis nav 
jau sākušas brīdināšanas mehānisma 
darbību, kā paredzēts 
Direktīvā 2006/123/EK. Ir jābrīdina visas 
dalībvalstis, ja profesionālim 
disciplinārpārkāpuma vai sprieduma 
krimināllietā dēļ vairs nav atļauts pārcelties 
uz citu dalībvalsti. Šis brīdinājums 
jāaktivizē ar IMI starpniecību neatkarīgi no 
tā, vai profesionālis ir izmantojis kādas 
tiesības saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK 
vai ir iesniedzis savu profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas procedūrai 
jāatbilst Savienības tiesību aktiem par 
personas datu aizsardzību un citām 
pamattiesībām.

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki izklāstīts 
dalībvalstu pienākums nodrošināt 
informācijas apmaiņu, šis pienākums ir 
jānostiprina. Dalībvalstis nedrīkst tikai 
reaģēt uz informācijas pieprasījumu, bet 
tām ir arī proaktīvi jābrīdina citas 
dalībvalstis. Šādai brīdināšanas sistēmai 
jābūt līdzīgai tai, kāda paredzēta 
Direktīvā 2006/123/EK. Tomēr ir vajadzīgs 
īpašs brīdināšanas mehānisms veselības 
aprūpes profesionāļiem, ko reglamentē 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Tam 
jāattiecas arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas brīdināšanas 
mehānisma darbību, kā paredzēts 
Direktīvā 2006/123/EK. Ir jābrīdina visas 
dalībvalstis, ja profesionālim 
disciplinārpārkāpuma vai sprieduma 
krimināllietā saistībā ar darbu profesijā
dēļ vairs nav atļauts pārcelties uz citu 
dalībvalsti vai ja profesionālim ir uz laiku 
vai pastāvīgi liegtas tiesības strādāt 
profesijā savā vai uzņēmējā dalībvalstī. 
Šis brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas profesionālās 
kartes izdošanai vai citas metodes 
izmantošanai, kā paredzēts minētajā 
direktīvā. Brīdināšanas procedūrai jāatbilst 
Savienības tiesību aktiem par personas datu 
aizsardzību un citām pamattiesībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki izklāstīts 
dalībvalstu pienākums nodrošināt 
informācijas apmaiņu, šis pienākums ir 
jānostiprina. Dalībvalstis nedrīkst tikai 
reaģēt uz informācijas pieprasījumu, bet 
tām ir arī proaktīvi jābrīdina citas 
dalībvalstis. Šādai brīdināšanas sistēmai 
jābūt līdzīgai tai, kāda paredzēta 
Direktīvā 2006/123/EK. Tomēr ir vajadzīgs 
īpašs brīdināšanas mehānisms veselības 
aprūpes profesionāļiem, kam piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas arī 
uz veterinārārstiem, ja vien dalībvalstis nav 
jau sākušas brīdināšanas mehānisma 
darbību, kā paredzēts 
Direktīvā 2006/123/EK. Ir jābrīdina visas 
dalībvalstis, ja profesionālim 
disciplinārpārkāpuma vai sprieduma 
krimināllietā dēļ vairs nav atļauts 
pārcelties uz citu dalībvalsti. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI starpniecību 
neatkarīgi no tā, vai profesionālis ir 
izmantojis kādas tiesības saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK vai ir iesniedzis 
savu profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
pieteikumu Eiropas profesionālās kartes 
izdošanai vai citas metodes izmantošanai, 
kā paredzēts minētajā direktīvā. 
Brīdināšanas procedūrai jāatbilst 
Savienības tiesību aktiem par personas datu 
aizsardzību un citām pamattiesībām.

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki izklāstīts 
dalībvalstu pienākums nodrošināt 
informācijas apmaiņu, šis pienākums ir 
jānostiprina. Dalībvalstis nedrīkst tikai 
reaģēt uz informācijas pieprasījumu, bet 
tām ir arī proaktīvi jābrīdina citas 
dalībvalstis. Šādai brīdināšanas sistēmai 
jābūt līdzīgai tai, kāda paredzēta 
Direktīvā 2006/123/EK. Tomēr ir vajadzīgs 
īpašs brīdināšanas mehānisms veselības 
aprūpes profesionāļiem, ko reglamentē 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Tam 
jāattiecas arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas brīdināšanas 
mehānisma darbību, kā paredzēts 
Direktīvā 2006/123/EK. Ir jābrīdina visas 
dalībvalstis, ja profesionālim uz laiku vai 
pastāvīgi ir liegtas tiesības strādāt 
profesijā vai viņa izcelsmes vai uzņēmējā 
dalībvalstī ir noteikti jebkādi ierobežojumi 
vai nosacījumi attiecībā uz tiesībām 
strādāt profesijā. Šis brīdinājums 
jāaktivizē ar IMI starpniecību neatkarīgi no 
tā, vai profesionālis ir izmantojis kādas 
tiesības saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK 
vai ir iesniedzis savu profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas procedūrai 
jāatbilst Savienības tiesību aktiem par 
personas datu aizsardzību un citām 
pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Licia Ronzulli
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Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki izklāstīts 
dalībvalstu pienākums nodrošināt 
informācijas apmaiņu, šis pienākums ir 
jānostiprina. Dalībvalstis nedrīkst tikai 
reaģēt uz informācijas pieprasījumu, bet 
tām ir arī proaktīvi jābrīdina citas 
dalībvalstis. Šādai brīdināšanas sistēmai 
jābūt līdzīgai tai, kāda paredzēta 
Direktīvā 2006/123/EK. Tomēr ir vajadzīgs 
īpašs brīdināšanas mehānisms veselības 
aprūpes profesionāļiem, kam piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas arī 
uz veterinārārstiem, ja vien dalībvalstis nav 
jau sākušas brīdināšanas mehānisma 
darbību, kā paredzēts 
Direktīvā 2006/123/EK. Ir jābrīdina visas 
dalībvalstis, ja profesionālim 
disciplinārpārkāpuma vai sprieduma 
krimināllietā dēļ vairs nav atļauts 
pārcelties uz citu dalībvalsti. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI starpniecību 
neatkarīgi no tā, vai profesionālis ir 
izmantojis kādas tiesības saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK vai ir iesniedzis 
savu profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
pieteikumu Eiropas profesionālās kartes 
izdošanai vai citas metodes izmantošanai, 
kā paredzēts minētajā direktīvā. 
Brīdināšanas procedūrai jāatbilst 
Savienības tiesību aktiem par personas datu 
aizsardzību un citām pamattiesībām.

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki izklāstīts 
dalībvalstu pienākums nodrošināt 
informācijas apmaiņu, šis pienākums ir 
jānostiprina. Dalībvalstis nedrīkst tikai 
reaģēt uz informācijas pieprasījumu, bet 
tām ir arī proaktīvi jābrīdina citas 
dalībvalstis. Šādai brīdināšanas sistēmai 
jābūt līdzīgai tai, kāda paredzēta 
Direktīvā 2006/123/EK. Tomēr ir vajadzīgs 
īpašs brīdināšanas mehānisms veselības 
aprūpes profesionāļiem, kam piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas arī 
uz veterinārārstiem, ja vien dalībvalstis nav 
jau sākušas brīdināšanas mehānisma 
darbību, kā paredzēts 
Direktīvā 2006/123/EK. Ir jābrīdina visas 
dalībvalstis, ja profesionālim vai nu
disciplinārpārkāpuma, vai arī sprieduma 
krimināllietā dēļ pastāvīgi vai uz laiku ir 
liegtas tiesības strādāt profesijā viņa 
izcelsmes vai uzņēmējā dalībvalstī. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI starpniecību 
neatkarīgi no tā, vai profesionālis ir 
izmantojis kādas tiesības saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK vai ir iesniedzis 
savu profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
pieteikumu Eiropas profesionālās kartes 
izdošanai vai citas metodes izmantošanai, 
kā paredzēts minētajā direktīvā. 
Brīdināšanas procedūrai jāatbilst 
Savienības tiesību aktiem par personas datu 
aizsardzību un citām pamattiesībām.

Or. it

Grozījums Nr. 46
Ole Christensen
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Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22 a) Dalībvalstis būtu jāmudina publiski 
apmainīties ar informāciju par to kārtību 
attiecībā uz pamatizglītību un apmācību, 
kā arī kvalitātes nodrošināšanas režīmu, 
lai uzlabotu uzticēšanos dalībvalstu 
izglītības un apmācības sistēmai, un 
nodrošināt, lai visi attiecīgie kursi atbilstu 
šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums uzlabotu uzticēšanos un pārredzamību izglītības un apmācības jomā un 
nodrošinātu zināmas garantijas dalībvalstīm, kompetentajām iestādēm, kā arī patērētājiem un 
pacientiem par to, ka kvalitātes nodrošināšanas režīms darbojas visā ES.

Grozījums Nr. 47
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu konkrētus 
nebūtiskus Direktīvas 2005/36/EK 
elementus, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā 
uz I pielikuma atjaunināšanu, nosakot 
kritērijus ar Eiropas profesionālo karti 
saistīto maksu aprēķināšanai, nosakot 
dokumentācijas datus, kas vajadzīgi 
Eiropas profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 5.7.1. punktā, 
precizējot medicīnas ārstu, vispārējās 
aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, 

(24) Lai papildinātu vai grozītu konkrētus 
nebūtiskus Direktīvas 2005/36/EK 
elementus, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā 
uz I pielikuma atjaunināšanu, nosakot 
kritērijus ar Eiropas profesionālo karti 
saistīto maksu aprēķināšanai, nosakot 
dokumentācijas datus, kas vajadzīgi 
Eiropas profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 5.7.1. punktā, 
precizējot medicīnas ārstu, vispārējās 
aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, 
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vecmāšu, farmaceitu un arhitektu zināšanas 
un prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības apmācību 
obligātos periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus un kopējo apmācības 
pārbaužu piemērošanas nosacījumus. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina 
attiecīgo dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

vecmāšu, farmaceitu un arhitektu zināšanas 
un prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības apmācību 
obligātos periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus un kopējo apmācības 
pārbaužu piemērošanas nosacījumus. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija tiktu atbilstīgi 
pārstāvēta un apspriestos, proti, arī ar 
ekspertiem gan Eiropas, gan valsts līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, laicīga, 
pārredzama un atbilstīga nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu konkrētus 
nebūtiskus Direktīvas 2005/36/EK 
elementus, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā 
uz I pielikuma atjaunināšanu, nosakot 
kritērijus ar Eiropas profesionālo karti 
saistīto maksu aprēķināšanai, nosakot 
dokumentācijas datus, kas vajadzīgi 
Eiropas profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 

(24) Lai papildinātu vai grozītu konkrētus 
nebūtiskus Direktīvas 2005/36/EK 
elementus, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā 
uz I pielikuma atjaunināšanu, nosakot 
kritērijus ar Eiropas profesionālo karti 
saistīto maksu aprēķināšanai, nosakot 
dokumentācijas datus, kas vajadzīgi 
Eiropas profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
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5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 5.7.1. punktā, 
precizējot medicīnas ārstu, vispārējās 
aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, 
vecmāšu, farmaceitu un arhitektu zināšanas 
un prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības apmācību 
obligātos periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus un kopējo apmācības 
pārbaužu piemērošanas nosacījumus. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina 
attiecīgo dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 5.7.1. punktā, 
precizējot medicīnas ārstu, vispārējās 
aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, 
vecmāšu, farmaceitu un arhitektu zināšanas 
un prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības apmācību 
obligātos periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus un kopējo apmācības 
pārbaužu piemērošanas nosacījumus. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, tiktu atbilstīgi pārstāvēta un
apspriestos, proti, arī ar ekspertiem
Eiropas un valsts līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga, pārredzama un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam
un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu konkrētus 
nebūtiskus Direktīvas 2005/36/EK 
elementus, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā 
uz I pielikuma atjaunināšanu, nosakot 
kritērijus ar Eiropas profesionālo karti 
saistīto maksu aprēķināšanai, nosakot 
dokumentācijas datus, kas vajadzīgi 

(24) Lai papildinātu vai grozītu konkrētus 
nebūtiskus Direktīvas 2005/36/EK 
elementus, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā 
uz I pielikuma atjaunināšanu, nosakot 
kritērijus ar Eiropas profesionālo karti 
saistīto maksu aprēķināšanai, nosakot 
dokumentācijas datus, kas vajadzīgi 
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Eiropas profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 5.7.1. punktā, 
precizējot medicīnas ārstu, vispārējās 
aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, 
vecmāšu, farmaceitu un arhitektu zināšanas 
un prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības apmācību 
obligātos periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus un kopējo apmācības 
pārbaužu piemērošanas nosacījumus. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina 
attiecīgo dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Eiropas profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 5.7.1. punktā, 
precizējot medicīnas ārstu, vispārējās 
aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, 
vecmāšu, farmaceitu un arhitektu zināšanas 
un prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības apmācību 
obligātos periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus un kopējo apmācības 
pārbaužu piemērošanas nosacījumus. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem Eiropas 
Savienības un valsts līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, pārredzama, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. it

Grozījums Nr. 50
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Šī direktīva neskar pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu augsta līmeņa 
veselības un patērētāju aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai profesijai 
un par piekļuvi apmaksātai praksei citā 
dalībvalstī, kā arī par šādas prakses 
atzīšanu.”

„Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai profesijai 
un par piekļuvi praksei citā dalībvalstī, kā 
arī par šādas prakses atzīšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 52
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai profesijai 
un par piekļuvi apmaksātai praksei citā 
dalībvalstī, kā arī par šādas prakses 
atzīšanu.”

„Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai profesijai 
un par piekļuvi praksei citā dalībvalstī, kā 
arī par šādas prakses atzīšanu.”

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ. 
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Grozījums Nr. 53
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā darbinieki 
vēlas veikt darbību reglamentētā profesijā 
vai apmaksātā praksē konkrētā dalībvalstī, 
tostarp brīvajās profesijās, kas nav 
profesijas, kurā viņi ieguvuši savu 
profesionālo kvalifikāciju.”

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā darbinieki 
vēlas veikt darbību reglamentētā profesijā 
vai apmaksātā praksē konkrētā dalībvalstī, 
tostarp brīvajās profesijās1, kas nav 
profesijas, kurā viņi ieguvuši savu 
profesionālo kvalifikāciju.”
__________________
1 Saskaņā ar brīvo profesiju definīciju 
EST 2001. gada 11. oktobra spriedumā 
Adam lietā, C-267/99, avots: Eiropas 
Savienības Tiesas ziņojumi, I-07467. 
lappuse

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ. 

Grozījums Nr. 54
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā darbinieki 

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā darbinieki 
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vēlas veikt darbību reglamentētā profesijā 
vai apmaksātā praksē konkrētā dalībvalstī, 
tostarp brīvajās profesijās, kas nav 
profesijas, kurā viņi ieguvuši savu 
profesionālo kvalifikāciju.”

vēlas veikt darbību reglamentētā profesijā 
vai praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, kurā 
viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.”

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā darbinieki 
vēlas veikt darbību reglamentētā profesijā 
vai apmaksātā praksē konkrētā dalībvalstī, 
tostarp brīvajās profesijās, kas nav 
profesijas, kurā viņi ieguvuši savu 
profesionālo kvalifikāciju.”

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, tostarp tiem, kuri 
strādā brīvajās profesijās vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā darbinieki 
vēlas veikt darbību reglamentētā profesijā, 
kas nav profesija, kurā obligāti vajadzīgs 
publiskā sektora iestādes pilnvarojums,
vai apmaksātā praksē konkrētā dalībvalstī, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.”

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz dalībvalstu 
ieceltiem notāriem.
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Or. hu

Grozījums Nr. 57
Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz notāriem, kas 
iecelti ar valdības oficiālu pilnvarojuma 
aktu.

Or. fr

Pamatojums

Notārus ieceļ valsts publiskā sektora iestādes, lai garantētu starp privātpersonām noslēgtu 
instrumentu likumību un tiesisko noteiktību, kā arī notāri ir daļa no attiecīgās valsts 
preventīvās tiesu sistēmas. Tiem saskaņā ar tiesību aktiem ir jādarbojas neatkarīgi un 
objektīvi. Ņemot vērā to darbības tiesu sistēmā īpašo saistīto dabu, nebūtu atbilstīgi uz šo 
profesiju attiecināt pakalpojumu sniegšanas brīvību un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 

Grozījums Nr. 58
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – a punkts – i apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) "profesionālā pieredze": faktiskā un 
likumīgā pilna laika vai līdzvērtīga laika 
darbība attiecīgajā profesijā konkrētā
dalībvalstī;”;

(f) "profesionālā pieredze": faktiska un 
likumīga darbības veikšana attiecīgajā 
profesijā kādā dalībvalstī; kas noteiktas 
profesijas gadījumā atvieglo zināšanu, 
kompetenču, spēju un prasmju standartu 
ievērošanu;

Or. en
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Pamatojums

Pilna laika vai nepilna laika darba jēdzienā netiek ņemts vērā viss ar laiku saistīto iespēju 
klāsts. Tādēļ tam ir ierobežojoša ietekme. Būtu jānodrošina, ka jebkura "faktiska un likumīga 
darbības veikšana" tiek uzskatīta par profesionālo pieredzi.

Grozījums Nr. 59
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – a punkts – ii apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) "apmaksāta prakse": apmaksātu darbību 
veikšana kādas personas uzraudzībā, lai 
piekļūtu reglamentētai profesijai, ja šādu 
piekļuvi piešķir pēc eksāmena 
nokārtošanas;

(j) "prakse": darbību veikšana kādas 
personas uzraudzībā, lai piekļūtu 
reglamentētai profesijai, ja šādu piekļuvi 
piešķir pēc eksāmena nokārtošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – a punkts – ii apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) "apmaksāta prakse": apmaksātu darbību 
veikšana kādas personas uzraudzībā, lai 
piekļūtu reglamentētai profesijai, ja šādu 
piekļuvi piešķir pēc eksāmena 
nokārtošanas;

(j) "prakse": darbību veikšana kādas 
personas uzraudzībā, lai piekļūtu 
reglamentētai profesijai, ja šādu piekļuvi 
piešķir pēc eksāmena nokārtošanas;

Or. de
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Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ. 

Grozījums Nr. 61
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – a punkts – ii apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā izglītība, 
profesionālā izglītība un apmācība, 
neformālā izglītība un neformālā 
mācīšanās dzīves laikā, uzlabojot 
zināšanas, prasmes un kompetenci.”.

(l) „mūžizglītība”: visa vispārējā izglītība, 
profesionālā izglītība un apmācība, 
neformālā izglītība un neformālā 
mācīšanās dzīves laikā, uzlabojot 
kompetences (zināšanas, prasmes, 
attieksmi un vērtības)”.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – a punkts – ii apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l a) "profesionālās izaugsmes 
turpināšana": veids, kā profesionālo 
asociāciju locekļi saglabā, uzlabo un 
paplašina savas zināšanas un prasmes un 
attīsta personīgās īpašības, kas vajadzīgas 
viņu profesionālajā dzīvē.

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija palīdz dalībvalstīm un 
attiecīgo profesiju pārstāvjiem kā iespēju 
īstenot Eiropas profesionālās kartes 
ieviešanas procesu. 
Šo procesu novērtē ietekmes pētījumā 
piecus gadus pēc Eiropas profesionālās 
kartes pieņemšanas un norāda, vai tālākā 
posmā būtu ieteicama turpmāka rīcība.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu objektīvu, 
taisnīgu un laicīgu apstrādi. Direktīvas 
57.b pantā minētie atbalsta centri arī var 
būt kompetentā iestāde, kas izdod Eiropas 
profesionālo karti. Dalībvalstis nodrošina, 
ka kompetentās iestādes informē pilsoņus, 
tajā skaitā iespējamos pretendentus, par 
Eiropas profesionālās kartes 
priekšrocībām, ja pastāv iespēja saņemt šo 
karti.

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu objektīvu, 
taisnīgu un laicīgu apstrādi. Direktīvas 
57.b pantā minētie atbalsta centri arī var 
būt kompetentā iestāde, kas izdod Eiropas 
profesionālo karti. Dalībvalstis nodrošina, 
ka kompetentās iestādes informē pilsoņus, 
tajā skaitā iespējamos pretendentus, kā arī 
sociālos partnerus, par Eiropas 
profesionālās kartes priekšrocībām, ja 
pastāv iespēja saņemt šo karti.
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Or. en

Grozījums Nr. 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var izveidot kritērijus, lai 
noteiktu profesijas, kurām paredzēt 
prioritāru profesionālās kartes izdošanu.
Sākotnēji par vissvarīgākajiem tiek atzīti 
šādi kritēriji:
a) profesijai jābūt reglamentētai vairāk 
nekā piecās dalībvalstīs;
b) profesijai jānodrošina augsts 
mobilitātes potenciāls Eiropas Savienībā;
c) profesijas vai profesionālo asociāciju 
pārstāvjiem jāpauž liela interese.
Komisija atbalsta dalībvalstis, kas vēlas 
noteikt Eiropas profesionālās kartes 
ieviešanu par obligātu. Pirms šā procesa 
var veikt ietekmes novērtējumu.

Or. it

Grozījums Nr. 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
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konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, tulkojumus, 
kas vajadzīgi pieteikumam par Eiropas 
profesionālās kartes izdošanu, un 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, ņemot 
vērā katras konkrētās profesijas īpatnības. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto konsultēšanās procedūru.

konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, tulkojumus, 
kas vajadzīgi pieteikumam par Eiropas 
profesionālās kartes izdošanu, un 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, ņemot 
vērā katras konkrētās profesijas īpatnības. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto konsultēšanās procedūru. 
Komisija apspriežas ar valsts un 
sociālajiem partneriem attiecībā uz katrai 
nozarei īpašās profesionālās kartes 
konkrētiem tehniskiem aspektiem un 
pirms profesionālas kartes ieviešanas arī 
īsteno izmēģinājuma projektus, ņemot 
vērā katras attiecīgās profesijas noteiktās 
iezīmes.

Or. en

Pamatojums

Tā kā noteikumi attiecībā uz profesijām būtiski atšķiras, Komisijai būtu pienākums 
apspriesties ar Eiropas un valsts sociālajiem partneriem par profesionālo karšu tehniskajiem 
aspektiem, pirms tās tiek ieviestas. Tā paša iemesla dēļ Komisijai pirms profesionālo karšu 
ieviešanas būtu jāīsteno pilotprojekti, lai precizētu šo karšu ietekmi uz katru nozari.

Grozījums Nr. 67
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, tulkojumus, 
kas vajadzīgi pieteikumam par Eiropas 
profesionālās kartes izdošanu, un 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, ņemot 
vērā katras konkrētās profesijas īpatnības. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto konsultēšanās procedūru.

6. Komisija pēc Eiropas nozaru sociālo 
partneru un profesionālo asociāciju, kas 
pārstāv nozares profesijas, pieprasījuma 
izveidot karti noteiktai profesijai pieņem 
īstenošanas aktus, nosakot Eiropas 
profesionālās kartes konkrētām profesijām, 
Eiropas profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam par 
Eiropas profesionālās kartes izdošanu, un 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, ņemot 
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vērā katras konkrētās profesijas īpatnības. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto konsultēšanās procedūru.
Komisija apspriežas ar kompetentajām 
iestādēm un Eiropas un valstu sociālajiem 
partneriem un profesionālajām 
asociācijām, kas pārstāv saistīto profesiju 
nozares profesijas, par noteiktu profesiju 
karšu konkrētiem tehniskiem aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām procedūrām, 
lai izdotu Eiropas profesionālo karti, ir 
saprātīgas, samērīgas un proporcionālas 
izmaksām, ar kurām saskaras izcelsmes 
un uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs 
maksas nav apstāklis, kas demotivē 
pieteikties uz Eiropas profesionālo karti. 
Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz maksu aprēķināšanas un 
sadalījuma kritēriju noteikšanu.

7. Administratīvā procedūra, lai izdotu 
Eiropas profesionālo karti, neparedz 
nekādus papildu izdevumus atsevišķam 
profesionālim.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām procedūrām, lai 
izdotu Eiropas profesionālo karti, ir 
saprātīgas, samērīgas un proporcionālas 
izmaksām, ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties uz 
Eiropas profesionālo karti. Saskaņā ar 
58.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz maksu 
aprēķināšanas un sadalījuma kritēriju 
noteikšanu.

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām procedūrām, lai 
izdotu Eiropas profesionālo karti, ir 
saprātīgas, samērīgas un proporcionālas 
izmaksām, ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties uz 
Eiropas profesionālo karti, un neparedz 
nekādus papildu izdevumus atsevišķam 
profesionālim. Saskaņā ar 58.a pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz maksu aprēķināšanas un 
sadalījuma kritēriju noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un divu nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

1. Nozarēs, kas nav veselības un sociālā 
aprūpe, izcelsmes dalībvalsts kompetentā 
iestāde pārbauda pieteikumu un divu 
nedēļu laikā pēc tam, kad ir saņemts 
pilnīgs pieteikums, izveido un apstiprina 
Eiropas profesionālo karti. Uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde nodrošina, 
ka pirms profesionālis iesniedz pilnīgu 
pieteikumu uz laiku sniegt pakalpojumus, 
tiek veikta iepriekšēja pārbaude par to, vai 
šā profesionāļa kvalifikācija atbilst 
uzņēmējas dalībvalsts prasībām par tādu 
pašu pakalpojumu sniegšanu. Dalībvalstis 
iesniedz Komisijai sarakstu par noteiktām 
profesijām, kurās darbam ar pagaidu 
mobilitātes karti un saskaņā ar 
iepriekšējas deklarācijas režīmu ir 
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vajadzīga pieteikuma iepriekšēja 
pārbaude. Nākamos divus gadus uzņēmēja 
dalībvalsts nedrīkst pieprasīt papildu 
deklarāciju saskaņā ar 7. pantu, ja vien nav 
pausti svarīgi apsvērumi.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
nosakot tehniskās specifikācijas, 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritāti, konfidencialitāti un precizitāti, 
kā arī nosakot nosacījumus un procedūras 
piekļuves nodrošināšanai Eiropas 
profesionālajai kartei tās turētājam, tostarp 
iespēju to lejupielādēt vai iesniegt 
dokumenta atjauninājumus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto konsultēšanās procedūru.

4. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
nosakot tehniskās specifikācijas, 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritāti, konfidencialitāti un precizitāti, 
kā arī nosakot nosacījumus un procedūras 
piekļuves nodrošināšanai Eiropas 
profesionālajai kartei tās turētājam, tostarp 
iespēju to lejupielādēt vai iesniegt 
dokumenta atjauninājumus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un divu nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un četru nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 73
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un divu nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde
pārbauda pieteikumu un divu nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu, ja vien nav pausti svarīgi 
apsvērumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts pieņemto 
lēmumu vai to, ka tā 1. punktā minēto divu
nedēļu laikā nav pieņēmusi lēmumu.

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts pieņemto 
lēmumu vai to, ka tā 1. punktā minēto 
četru nedēļu laikā nav pieņēmusi lēmumu.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde divu nedēļu 
laikā pārbauda un apstiprina iesniegto 
pavaddokumentu autentiskumu un 
derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

1. Nozarēs, kas nav veselības un sociālā 
aprūpe, pēc Eiropas profesionālas kartes 
pilnīga pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde divu nedēļu 
laikā pārbauda un apstiprina iesniegto 
pavaddokumentu autentiskumu un 
derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde divu nedēļu 
laikā pārbauda un apstiprina iesniegto 
pavaddokumentu autentiskumu un 
derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde četru
nedēļu laikā pārbauda un apstiprina 
iesniegto pavaddokumentu autentiskumu 
un derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
viena mēneša laikā, sākot no datuma, kad ir 
saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur viena 

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
viena mēneša laikā, sākot no datuma, kad ir 
saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur viena 
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mēneša perioda uzskaiti. mēneša perioda uzskaiti.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 79
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes laikus 
atjaunina atbilstīgo IMI dokumentu ar 
informāciju par disciplinārpārkāpumu vai 
par piemērotām kriminālsankcijām, vai par 
citiem nopietniem un īpašiem apstākļiem, 

1. Izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes laikus 
atjaunina atbilstīgo IMI dokumentu ar 
informāciju par disciplinārpārkāpumu vai 
par piemērotām kriminālsankcijām, vai par 
citiem nopietniem un īpašiem apstākļiem, 
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kas varētu ietekmēt Eiropas profesionālās 
kartes turētāja darbību veikšanu atbilstīgi 
šai direktīvai. Šādi atjauninājumi ietver 
vairs nevajadzīgas informācijas dzēšanu. 
Eiropas profesionālās kartes turētājs un 
kompetentās iestādes, kas iesaistītas 
atbilstīgajā IMI dokumentā, tiek informētas 
par visiem attiecīgo kompetento iestāžu 
veiktajiem atjauninājumiem.

kas varētu ietekmēt Eiropas profesionālās 
kartes turētāja darbību veikšanu atbilstīgi 
šai direktīvai. Šādi atjauninājumi ietver 
vairs nevajadzīgas informācijas dzēšanu. 
Jebkuru atjauninājumu pamatā vajadzētu 
būt tiesas vai kompetentās iestādes 
lēmumam, ar ko profesionālim tiek 
aizliegts veikt profesionālo darbību.
Eiropas profesionālās kartes turētājs un 
kompetentās iestādes, kas iesaistītas 
atbilstīgajā IMI dokumentā, tiek informētas 
par visiem attiecīgo kompetento iestāžu 
veiktajiem atjauninājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 
uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesiju, piemērojamo režīmu, iesaistītās 
kompetentās iestādes, kartes numuru, 
drošības nosacījumus un atsauci uz 
identitāti apliecinošu derīgu dokumentu.

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 
uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesiju, piemērojamo režīmu, iesaistītās 
kompetentās iestādes, kartes numuru, 
drošības nosacījumus, izglītību, 
profesionālo pieredzi, sabiedriskajai 
drošībai nozīmīgus mācību kursus un 
atsauci uz identitāti apliecinošu derīgu 
dokumentu.

Or. en

Pamatojums

Lai darba devējs varētu noteikt, vai pakalpojuma sniedzējs ievēro attiecīgā darba funkciju 
prasības, informācijai par šā pakalpojuma sniedzēja izglītību un pabeigtiem mācību kursiem, 
kā arī profesionālo pieredzi ir jābūt ietvertai profesionālajā kartē.
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Grozījums Nr. 81
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 
uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesiju, piemērojamo režīmu, iesaistītās 
kompetentās iestādes, kartes numuru, 
drošības nosacījumus un atsauci uz 
identitāti apliecinošu derīgu dokumentu.

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 
uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesionālās kvalifikācijas pierādījumu, 
profesiju, kā arī informāciju par to, vai tā 
ir reglamentēta profesija turētāja 
dalībvalstī, piemērojamo režīmu, iesaistītās 
kompetentās iestādes, kartes numuru, 
drošības nosacījumus un atsauci uz 
identitāti apliecinošu derīgu dokumentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
norādot piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, kā arī tehniskos līdzekļus un 
procedūras pirmajā daļā minētās pārbaudes 
veikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 58. pantā minēto konsultēšanās
procedūru.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
norādot piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, kā arī tehniskos līdzekļus un 
procedūras pirmajā daļā minētās pārbaudes 
veikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 58. pantā minēto pārbaudes
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK 
4.f pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde piešķir daļēju piekļuvi profesionālai 
darbībai tās teritorijā, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Pēc apspriešanās ar nozaru profesiju 
valsts sociālajiem partneriem, kuriem 
pieteikuma iesniedzējs pieder, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde piešķir 
daļēju piekļuvi profesionālai darbībai tās 
teritorijā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādes dalībvalstīs būtu jāiesaista valsts sociālie partneri ikreiz, kad 
pakalpojuma sniedzējam, kas pieder nozares profesijai, kuru pārstāv sociālie partneri, tiek 
nodrošināta daļēja piekļuve.

Grozījums Nr. 84
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde piešķir daļēju piekļuvi profesionālai 
darbībai tās teritorijā, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde pēc apspriešanās ar attiecīgajiem 
valsts sociālajiem partneriem un 
profesionālajām asociācijām, kas pārstāv 
saistīto profesiju nozares profesijas, kam 
pieder pieteikuma iesniedzējs, piešķir 
daļēju piekļuvi profesionālai darbībai tās 
teritorijā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) profesionālo darbību var objektīvi 
nošķirt no citām darbībām, kas ietilpst 
reglamentētajā profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī.

(b) profesionālo darbību var objektīvi 
nošķirt no citām darbībām, kas ietilpst 
reglamentētajā profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī. Novērtējot, vai darbība ir 
šķirama no citām darbībām, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes cita 
starpā apsver, vai darbība tiek veikta 
autonomi izcelsmes dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Komisijas formulējums šajā pantā ir plašāks par to, ko Eiropas Savienības Tiesa nosprieda 
savā 2006. gada 19. janvāra nolēmumā (C-330/03(Colegio)). Lai gan Komisija uzskata, ka 
dalībvalstij ir jāpieņem, ka darbība ir šķirama, ja to var veikt autonomi izcelsmes dalībvalstī, 
EST nav tik kategoriska, apgalvojot, ka šim kritērijam būtu jābūt būtiskam elementam daļējas 
piekļuves noteikšanas procesā.

Grozījums Nr. 86
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā darbību 
uzskata par nošķiramu, ja to uzņēmējā 
dalībvalstī īsteno kā autonomu darbību.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā izmaiņas 4.f panta 1. apakšpunktā.

Grozījums Nr. 87
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā darbību uzskata 
par nošķiramu, ja to uzņēmējā dalībvalstī 
īsteno kā autonomu darbību.

Šā punkta b) apakšpunktā darbību uzskata 
par nošķiramu, ja to uzņēmējā dalībvalstī
un izcelsmes dalībvalstī īsteno kā 
autonomu darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz sabiedrības interesēm, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas formulējums šajā pantā ir plašāks par to, ko Eiropas Savienības Tiesa nosprieda 
savā 2006. gada 19. janvāra nolēmumā (C-330/03(Colegio)). Spriedumā nav norādīta 
konkrēta nozare un pausts, ka valsts noteikumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, nevis 
obligāti nepieciešams.

Grozījums Nr. 89
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

2. Daļējas piekļuves jēdziens būtu 
jāpiemēro nozaru profesijās, uz kurām 
attiecas profesiju automātiskas atzīšanas 
režīms, un vispārīgi ar veselību saistītās 
profesijās. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, 
ja šādu noraidījumu pamato svarīgi 
iemesli, kas attiecas uz vispārējām 
interesēm, piemēram, sabiedrības veselību, 
ja tas nodrošinātu izvirzītā mērķa 
sasniegšanu un ja tas nebūtu plašāks 
pasākums, nekā absolūti vajadzīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 

2. Daļēja piekļuve netiek piešķirta 
profesijām, kas nodrošina veselības 
pakalpojumus vai ir citādi saistītas ar
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piemēram, sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu 
un ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, pacientu drošību, patērētāju 
aizsardzību vai sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmējdarbības veikšanas pieteikumus
uzņēmējā dalībvalstī izskata saskaņā ar 
III sadaļas I un IV nodaļu, ja 
uzņēmējdarbību veiks uzņēmējā 
dalībvalstī.

3. Uzņēmējdarbības gadījumā uzņēmējā 
dalībvalstī uzņēmējdarbības veikšanas
pieteikumus izskata kompetentās iestādes
saskaņā ar III sadaļas I un IV nodaļu ciešā 
sadarbībā ar valsts sociālajiem 
partneriem, kas pārstāv nozares 
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profesijas.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādām dalībvalstīs būtu jāiesaista valsts sociālie partneri ikreiz, kad 
pakalpojuma sniedzējam, kas pieder profesijai, kuru pārstāv sociālie partneri, tiek 
nodrošināta daļēja piekļuve.

Grozījums Nr. 93
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmējdarbības veikšanas pieteikumus 
uzņēmējā dalībvalstī izskata saskaņā ar 
III sadaļas I un IV nodaļu, ja 
uzņēmējdarbību veiks uzņēmējā 
dalībvalstī.

3. Uzņēmējdarbības veikšanas pieteikumus 
uzņēmējā dalībvalstī izskata kompetentās 
iestādes sadarbībā ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem un 
profesionālajām asociācijām, kas pārstāv 
nozares profesijas, saskaņā ar III sadaļas I 
un IV nodaļu, ja uzņēmējdarbību veiks 
uzņēmējā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – a punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 

(b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
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profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās dalībvalstīs.

profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās dalībvalstīs. 
Pakalpojumu sniegšana celtniecība 
nozarē tiek izslēgta no šīs vispārējās 
brīvības sniegt pakalpojumus.

Or. de

Pamatojums

Pastāv risks, ka celtniecības nozares apakšuzņēmēji veiks darbu dalībvalstī, kas nav viņu 
izcelsmes dalībvalsts, bez vajadzīgās minimālās kvalifikācijas. Tas būtu jāizslēdz, lai 
aizsargātu celtniecības nozarē strādājošos pret sociālo dempingu.

Grozījums Nr. 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – a punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās dalībvalstīs.

(b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās dalībvalstīs. 
Noteikums, kurš paredz divu gadu 
darbību, netiek piemērots, ja profesija vai 
izglītība un apmācība, kas ļauj strādāt 
profesijā, ir reglamentēti. 

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – a punkts
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Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā 
nosacījumu par darbošanos profesijā 
nepiemēro attiecībā uz šādiem 
gadījumiem:

svītrots

a) profesija vai izglītība vai apmācība, pēc 
kuras iegūst šo profesiju, ir reglamentēta;
b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja 
pakalpojumu saņēmēja pastāvīgā 
dzīvesvieta ir dalībvalstī, kurā 
pakalpojumu sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību, un profesija nav ietverta 
7. panta 4. punktā minētajā sarakstā.”

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – a punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja 
pakalpojumu saņēmēja pastāvīgā 
dzīvesvieta ir dalībvalstī, kurā 
pakalpojumu sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību, un profesija nav ietverta 
7. panta 4. punktā minētajā sarakstā.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums sniegs iespēju pakalpojuma sniedzējam bez divu gadu darba pieredzes 
sniegt pakalpojumus saņēmējam ar tādu pašu valstspiederību. Tomēr tas varētu novest pie tā, 



AM\907630LV.doc 51/96 PE492.774v01-00

LV

ka ārvalstu pakalpojumu sniedzēji varēs pieņemt darbā strādājošos no pakalpojuma sniedzēja 
izcelsmes dalībvalsts saskaņā ar vieglākiem nosacījumiem par tiem, kas tiktu piemēroti 
strādājošiem no uzņēmējas dalībvalsts.

Grozījums Nr. 98
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
"4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”

Or. de

Grozījums Nr. 99
Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
"4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”

Or. fr
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Pamatojums

Notārus ieceļ valsts publiskā sektora iestādes, lai garantētu starp privātpersonām noslēgtu 
instrumentu likumību un tiesisko noteiktību, kā arī notāri ir daļa no attiecīgās valsts 
preventīvās tiesu sistēmas. Tiem saskaņā ar tiesību aktiem ir jādarbojas neatkarīgi un 
objektīvi. Ņemot vērā to darbības tiesu sistēmā īpašo saistīto dabu, nebūtu atbilstīgi uz šo 
profesiju attiecināt uz pakalpojumu sniegšanas brīvību un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 

Grozījums Nr. 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Direktīvas priekšlikums1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
"4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
"4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”
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Or. hu

Grozījums Nr. 102
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
"4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu:
"4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Notāru gadījumā no pakalpojumu sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma aktu sagatavošanu 



PE492.774v01-00 54/96 AM\907630LV.doc

LV

un tādu apliecināšanas darbību īstenošanu, kam vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs, un 
tas radītu divas notāru grupas ar dažādām kompetencēm. Tas varētu kavēt patērētāju tiesību 
aizsardzību un radīt vajadzību pēc pienākuma pienācīgi informēt patērētājus.

Grozījums Nr. 104
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – a punkts – i apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) profesijām drošības un veselības 
aprūpes nozarē, ja dalībvalsts to prasa no 
saviem pilsoņiem, — liecības par to, ka 
nav piemērota pagaidu vai galīga 
atstādināšana no darbības profesijā, kā arī 
nav pieņemts spriedums krimināllietā;”;

e) visām profesijām, ja to paredz
dalībvalsts, liecības par to, ka nav 
piemērota pagaidu vai galīga atstādināšana 
no darbības profesijā, kā arī nav pieņemts 
spriedums krimināllietā.

Or. it

Grozījums Nr. 105
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – a punkts – i apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) profesijām drošības un veselības 
aprūpes nozarē, ja dalībvalsts to prasa no 
saviem pilsoņiem, — liecības par to, ka 
nav piemērota pagaidu vai galīga 
atstādināšana no darbības profesijā, kā arī 
nav pieņemts spriedums krimināllietā;”;

(e) profesijām drošības, izglītības un 
veselības aprūpes nozarē, ja dalībvalsts to 
prasa no saviem pilsoņiem, — liecības par 
to, ka nav piemērota pagaidu vai galīga 
atstādināšana no darbības profesijā, kā arī 
nav pieņemts spriedums krimināllietā.

Or. en
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Pamatojums

Šķiet būtiski, lai prasība par to, ka profesionāļa profesionālā darbība nav apturēta un ka 
profesionālis nav notiesāts par kriminālnodarījumu, attiektos uz izglītības nozari, kā arī tiktu 
nodrošināta pienācīga bērnu un jauniešu aizsardzība.

Grozījums Nr. 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – a punkts – ii apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) direktīvas 21. panta 1. punktā minēto 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu gadījumā un 23., 26., 27., 30., 
33., 33.a, 37., 39. un 43. pantā minēto 
iegūto tiesību sertifikātu gadījumā —
liecības, kas pierāda uzņēmējas dalībvalsts 

valodas zināšanas.”.

(f) direktīvas 21. panta 1. punktā minēto 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu gadījumā un 23., 26., 27., 30., 
33., 33.a, 37., 39. un 43. pantā minēto 
iegūto tiesību sertifikātu gadījumā —
liecības, kas pierāda pietiekamas

uzņēmējas dalībvalsts valodas zināšanas.”.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – a punkts – iia apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii(a) pievieno šādu fa) apakšpunktu:
"fa) visiem profesionāļiem pierādījums 
par izcelsmes dalībvalsts valodas 
zināšanām.";

Or. it
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Grozījums Nr. 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas
skar sabiedrības veselību vai drošību un
kam nepiemēro automātisko atzīšanu 
saskaņā ar III sadaļas II vai III nodaļu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kad
pastāv svarīgāki ar sabiedrības interesēm 
saistīti iemelsi, kam nepiemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar III sadaļas 
III nodaļu, uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde var pārbaudīt 
pakalpojumu sniedzēja profesionālās 
kvalifikācijas pirms pakalpojumu pirmās 
sniegšanas reizes. Šāda iepriekšēja 
pārbaude ir iespējama tikai tad, ja 
pārbaudes mērķis ir izvairīties no būtiska 
kaitējuma pakalpojumu saņēmēja, 
pakalpojumu sniedzēja un plašākas 
sabiedrības veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Or. en

Pamatojums

Izņēmuma piemērošana saskaņā ar III sadaļas II nodaļu varētu negatīvi ietekmēt sabiedrības 
veselību un drošību, jo šis izņēmums nozīmētu, ka pašnodarbinātās personas un vadītāji bez 
iepriekšējas kvalifikācijas pārbaudes drīkstētu sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī. Tā kā 
daudzas pašnodarbinātās personas celtniecības un būvniecības nozarē citās dalībvalstīs, 
kurās pašnodarbinātām personām netiek piemērotas iepriekšējas pārbaudes, varētu 
saskarties ar negatīvu ietekmi veselības un drošības jomā šajā nozarē.

Grozījums Nr. 109
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
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Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību vai drošību un kam 
nepiemēro automātisko atzīšanu saskaņā ar 
III sadaļas II vai III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību vai drošību un kam 
nepiemēro automātisko atzīšanu saskaņā ar 
III sadaļas II vai III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no kaitējuma pakalpojumu saņēmēja 
veselībai vai drošībai pakalpojumu 
sniedzēja nepietiekamas profesionālās 
kvalifikācijas dēļ un ja tas nepārsniedz to, 
kas ir vajadzīgs šādam nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību vai drošību un kam 
nepiemēro automātisko atzīšanu saskaņā ar 
III sadaļas II vai III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību vai drošību un kam 
nepiemēro automātisko atzīšanu saskaņā ar 
III sadaļas II vai III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Jebkuras šādas pārbaudes mērķis ir 
izvairīties no būtiska kaitējuma 
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no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

pakalpojumu saņēmēja veselībai vai 
drošībai pakalpojumu sniedzēja 
nepietiekamas profesionālās kvalifikācijas 
dēļ un tas ir vajadzīgs šādam nolūkam.

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma
pakalpojumu saņēmēja veselībai vai 
drošībai. Dalībvalstis Komisijai sniedz 
konkrētu pamatojumu, kādēļ katra minētā 
profesija ir iekļauta šajā sarakstā.

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma sabiedrības 
interesēm. Dalībvalstis Komisijai sniedz 
konkrētu pamatojumu, kādēļ katra minētā 
profesija ir iekļauta šajā sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 4. apsvēruma 22. grozījumam.

Grozījums Nr. 112
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma 
pakalpojumu saņēmēja veselībai vai 
drošībai. Dalībvalstis Komisijai sniedz 
konkrētu pamatojumu, kādēļ katra minētā 
profesija ir iekļauta šajā sarakstā.

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja veselībai vai drošībai. 
Dalībvalstis Komisijai sniedz konkrētu 
pamatojumu, kādēļ katra minētā profesija 
ir iekļauta šajā sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
2011/0435 (COD)
7. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā pēc viena mēneša pēc 
deklarācijas un pavaddokumentu 
saņemšanas kompetentā iestāde informē 
pakalpojumu sniedzēju vai nu par savu 
lēmumu nepārbaudīt viņa kvalifikācijas, 
vai par šādas pārbaudes rezultātu. Ja rodas 
sarežģījumi, kas varētu aizkavēt šo 
procesu, kompetentā iestāde informē 
pakalpojumu sniedzēju pirmā mēneša laikā 
par kavējuma iemeslu. Sarežģījumus 
atrisina viena mēneša laikā pēc šāda 
paziņojuma, un lēmumu pieņem otrā 
mēneša laikā pēc sarežģījumu 
atrisināšanas.

Ne vēlāk kā pēc viena mēneša pēc 
deklarācijas un pavaddokumentu 
saņemšanas kompetentā iestāde informē 
pakalpojumu sniedzēju vai nu par savu 
lēmumu nepārbaudīt viņa kvalifikācijas, 
vai par šādas pārbaudes rezultātu. Ja rodas 
sarežģījumi, kas varētu aizkavēt šo 
procesu, kompetentā iestāde informē 
pakalpojumu sniedzēju pirmā mēneša laikā 
par kavējuma iemeslu. Sarežģījumus 
atrisina pēc iespējas drīzāk pēc šāda 
paziņojuma, un lēmumu pieņem otrā 
mēneša laikā pēc sarežģījumu 
atrisināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Thomas Mann
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar 
kompensēt šā pakalpojumu sniedzēja 
profesionālā pieredze vai mūžizglītība, 
uzņēmēja dalībvalsts dod pakalpojumu 
sniedzējam iespēju — it sevišķi zināšanu 
pārbaudē — parādīt, ka viņš ir ieguvis 
trūkstošās zināšanas vai kompetenci. 
Jebkurā gadījumā jābūt iespējai sniegt 
pakalpojumu viena mēneša laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai 
drošībai, uzņēmēja dalībvalsts dod 
pakalpojumu sniedzējam iespēju — it 
sevišķi zināšanu pārbaudē — parādīt, ka 
viņš ir ieguvis trūkstošās zināšanas vai 
kompetenci. Jebkurā gadījumā jābūt 
iespējai sniegt pakalpojumu viena mēneša 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 
trešo daļu.

Or. de

Pamatojums

Neoficiālās mācības (mācīšanās darot) neaizstāj oficiālu apmācību un kvalifikācijas celšanu 
(piemēram, teorētiski praktisku kursu veidā).

Grozījums Nr. 115
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības interesēm un ciktāl 
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un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

šādas atšķirības nevar kompensēt šā 
pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 4. apsvēruma 22. grozījumam.

Grozījums Nr. 116
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
2011/0435 (COD)
7. pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nereaģē trešajā un 
ceturtajā daļā noteiktajos termiņos, 
pakalpojumu var sniegt.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 117
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nereaģē trešajā un svītrots
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ceturtajā daļā noteiktajos termiņos, 
pakalpojumu var sniegt.

Or. it

Grozījums Nr. 118
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šaubu gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, sniegt visu 
informāciju, kas attiecas uz pakalpojumu 
sniedzēja uzņēmējdarbības likumību un 
viņa reputāciju, kā arī informāciju par to, 
ka nav piemērotas disciplināras vai 
kriminālas sankcijas saistībā ar 
profesionālo darbību. Kvalifikāciju 
pārbaudes gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, informāciju par 
pakalpojumu sniedzēja apmācības kursiem, 
ciktāl tas vajadzīgs, lai novērtētu būtiskas 
atšķirības, kas varētu kaitēt sabiedrības 
veselībai vai drošībai. Tās dalībvalsts 
kompetentās iestādes, kurā veic 
uzņēmējdarbību, sniedz šo informāciju 
saskaņā ar 56. pantu.”

1. Šaubu gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, sniegt visu 
informāciju, kas attiecas uz pakalpojumu 
sniedzēja uzņēmējdarbības likumību un 
viņa reputāciju, kā arī informāciju par to, 
ka nav piemērotas disciplināras vai 
kriminālas sankcijas saistībā ar 
profesionālo darbību. Kvalifikāciju 
pārbaudes gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, informāciju par 
pakalpojumu sniedzēja apmācības kursiem, 
ciktāl tas vajadzīgs, lai novērtētu būtiskas 
atšķirības, kas varētu kaitēt sabiedrības 
interesēm. Tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kurā veic uzņēmējdarbību, sniedz 
šo informāciju saskaņā ar 56. pantu.”

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 4. apsvēruma 5. grozījumam.
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Grozījums Nr. 119
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Oficiālo kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu vai dalībvalsts kompetentās 
iestādes izdotu oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu kopumu, kas 
apliecina, ka ir sekmīgi pabeigta pilna laika
vai daļlaika apmācība Savienībā oficiālo 
programmu ietvaros vai ārpus tām, kuru šī 
dalībvalsts atzīst par līdzvērtīgu, un kas šo 
dokumentu ieguvējam piešķir tādas pašas 
piekļuves tiesības profesijai vai darbībai 
profesijā vai kas sagatavo viņu šīs 
profesijas veikšanai, uzskata par 11. pantā 
ietverto oficiālo kvalifikāciju apliecinošiem 
dokumentiem, ietverot attiecīgo līmeni.”

„Oficiālo kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu vai dalībvalsts kompetentās 
iestādes izdotu oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu kopumu, kas 
apliecina, ka ir sekmīgi pabeigta pilna laika 
vai daļlaika apmācība Savienībā oficiālo 
programmu ietvaros, kuru šī dalībvalsts 
atzīst par līdzvērtīgu, un kas šo dokumentu 
ieguvējam piešķir tādas pašas piekļuves 
tiesības profesijai vai darbībai profesijā vai 
kas sagatavo viņu šīs profesijas veikšanai, 
uzskata par 11. pantā ietverto oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, 
ietverot attiecīgo līmeni.”

Or. de

Pamatojums

Neoficiāla apmācība (mācīšanās darot) nevar tikt pielīdzināta oficiālai apmācībai, kas ietver 
darbības novērtējumu. Tiktu nodarīts kaitējums oficiālās apmācības statusam un sniegto 
pakalpojumu kvalitāte būtiski samazinātos.

Grozījums Nr. 120
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 11.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 a) Pievieno šādu 13.a pantu:
"13.a pants
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Ja dalībvalstis prasa saviem 
profesionāļiem īstenot un apliecināt 
nepārtrauktu tehnisko izaugsmi, tās varēs 
arī attiecināt šo prasību uz citu 
dalībvalstu profesionāļiem, kuri paredz 
veikt profesionālo darbību to teritorijā."

Or. en

Grozījums Nr. 121
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā 
kompetences apliecinājuma ieguvējiem, ja 
valsts kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai 
šajā profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir 
ietverta 11. panta d) vai e) apakšpunkta 
klasifikācijā.”

svītrots

Or. de

Pamatojums

13. panta 4. punkts neļautu amatniecības meistariem iesaistīties pārrobežu darbībās. Tie 
ietilpst kategorijā, uz kuru attiecas 11.c pants.

Grozījums Nr. 122
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts – a punkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 13. pants neliedz uzņēmējai 
dalībvalstij pieprasīt pretendentam pabeigt 
adaptācijas periodu, kas var ilgt līdz trim 
gadiem, vai veikt zināšanu pārbaudi, ja 
viņa iegūtā apmācība ietver būtiski 
atšķirīgus profesionālo darbību jautājumus 
salīdzinājumā ar uzņēmējas dalībvalsts 
apmācībā ietvertajiem jautājumiem.”

1. Direktīvas 13. pants neliedz uzņēmējai 
dalībvalstij pieprasīt pretendentam pabeigt 
adaptācijas periodu, kas var ilgt līdz trim 
gadiem, vai veikt zināšanu pārbaudi, ja 
viņa iegūtā apmācība ietver būtiski 
atšķirīgus profesionālo darbību jautājumus 
salīdzinājumā ar uzņēmējas dalībvalsts 
apmācībā ietvertajiem jautājumiem, ja 
apmācības periods, par kuru viņš sniedz 
pierādījumus, ir vismaz vienu gadu īsāks 
par minimālo laikposmu, ko prasa 
uzņēmēja dalībvalsts, un/vai ja uzņēmējā 
dalībvalstī reglamentētā profesija ietver 
vienu vai vairākas profesionālās darbības, 
kas nepastāv attiecīgajā profesijā 
pieteikuma iesniedzēja izcelsmes 
dalībvalstī, un ja šī atšķirība ietver īpašu 
apmācību, kura tiek prasīta izcelsmes 
dalībvalstī un kura aptver ļoti dažādus 
jautājumus salīdzinājumā ar pieteikuma 
iesniedzēja kompetences apliecinājumu 
vai oficiālas kvalifikācijas pierādījumu.

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ 14. panta 1. punkta a) un c) kritēriji turpmāk vairs nebūtu jāpiemēro. Tie 
ir apliecinājuši sevi kā efektīvi instrumenti kompetentajām iestādēm dalībvalstīs. Ar 
grozījumu tiek paredzēts nodrošināt, lai a) un c) kritēriji tiktu saglabāti.

Grozījums Nr. 123
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu 
pēc pirmās daļas:

svītrots
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„Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it 
sevišķi attiecībā uz piemērojamiem tiesību 
aktiem.”

Or. de

Grozījums Nr. 124
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK 
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu 
pēc pirmās daļas:

svītrots

„Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it 
sevišķi attiecībā uz piemērojamiem tiesību 
aktiem.”

Or. hu

Grozījums Nr. 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK 
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu 
pēc pirmās daļas:

svītrots

„Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
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dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it 
sevišķi attiecībā uz piemērojamiem tiesību 
aktiem.”

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK 
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu 
pēc pirmās daļas:

svītrots

„Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja
dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it 
sevišķi attiecībā uz piemērojamiem tiesību 
aktiem.”

Or. fr

Pamatojums

Notārus ieceļ valsts publiskā sektora iestādes, lai garantētu starp privātpersonām noslēgtu 
instrumentu likumību un tiesisko noteiktību, kā arī notāri ir daļa no attiecīgās valsts 
preventīvās tiesu sistēmas. Tiem saskaņā ar tiesību aktiem ir jādarbojas neatkarīgi un 
objektīvi. Ņemot vērā to darbības tiesu sistēmā īpašo saistīto dabu, nebūtu atbilstīgi uz šo 
profesiju attiecināt pakalpojumu sniegšanas brīvību un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 

Grozījums Nr. 127
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK 
14. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu 
pēc pirmās daļas:

svītrots

„Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it 
sevišķi attiecībā uz piemērojamiem tiesību 
aktiem.”

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu 
pēc pirmās daļas:

svītrots

„Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it 
sevišķi attiecībā uz piemērojamiem tiesību 
aktiem.”

Or. en

Pamatojums

Notāra amats ir izveidots, balstoties uz valsts tiesību aktiem, to kompetences dažādās 
dalībvalstīs atšķiras, jo tiesu sistēmas, saskaņā ar kurām notāri veic savu darbību, arī nav 
vienādas, līdz ar to nav iespējams viņiem piemērot kvalifikāciju direktīvu, neradot 
traucējumus patērētāju tiesību aizsardzībā. Noteikumi iepriekšējā EK priekšlikumā ir 
nepietiekami un neatspoguļo to prasību dažādību, kuras ir vajadzīgas notāra profesijas 
pienākumu veikšanai.
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Grozījums Nr. 129
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz IV pielikumā izklāstīto to 
darbību sarakstu korekcijām, kurām 
piemēro profesionālās pieredzes atzīšanu 
atbilstīgi 16. pantam, lai atjauninātu vai 
precizētu nomenklatūru, ja tas nav saistīts 
ar atsevišķu kategoriju darbību jomas 
sašaurināšanu.”

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz IV pielikumā izklāstīto to 
darbību sarakstu papildinājumiem, kurām 
piemēro profesionālās pieredzes atzīšanu 
atbilstīgi 16. pantam, lai atjauninātu vai 
precizētu nomenklatūru, ja tas nav saistīts 
ar atsevišķu kategoriju darbību jomas 
sašaurināšanu.” Profesionālās darbības, 
kas jau ir iekļautas minētajā sarakstā, 
netiek pārceltas uz citu sarakstu.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Saistībā ar pirmās daļas 
b) apakšpunktu — no [ievietojiet 
datumu — nākamā diena pēc 3. panta 
1. punkta pirmajā daļā noteiktā datuma] un 
reizi piecos gados pēc tam — dalībvalstu 
kompetentās iestādes Komisijai un citām 
dalībvalstīm iesniedz publiski pieejamus 
ziņojumus par savām tālākizglītības un 
tālākapmācības procedūrām, kas saistītas ar 
medicīnas ārstiem, medicīnas 
speciālistiem, vispārējās aprūpes māsām, 
zobārstiem, specializētiem zobārstiem, 

„Saistībā ar pirmās daļas 
b) apakšpunktu — no [ievietojiet 
datumu — nākamā diena pēc 3. panta 
1. punkta pirmajā daļā noteiktā datuma] un 
reizi piecos gados pēc tam — dalībvalstu 
kompetentās iestādes Komisijai un citām 
dalībvalstīm iesniedz publiski pieejamus 
ziņojumus par savām tālākizglītības un 
tālākapmācības procedūrām, kas saistītas ar 
medicīnas ārstiem, medicīnas 
speciālistiem, vispārējās aprūpes māsām, 
zobārstiem, specializētiem zobārstiem, 
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veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.”

veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.” Dalībvalstu rīcībā būtu 
jābūt ieviestām sistēmām, lai nodrošinātu, 
ka veselības nozares profesionāļi var 
regulāri atjaunināt savas iemaņas ar 
nepārtrauktu profesionālo izaugsmi. 
Darba devējiem ir jānodrošina  pietiekams 
praktiskais, finansiālais un citu veidu 
atbalsts, lai darba ņēmēji varētu pilnībā 
iesaistīties un ievērot nepārtrauktas 
profesionālās izaugsmes prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Saistībā ar pirmās daļas 
b) apakšpunktu — no [ievietojiet 
datumu — nākamā diena pēc 3. panta 
1. punkta pirmajā daļā noteiktā datuma]
un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes 

Komisijai un citām dalībvalstīm iesniedz 
publiski pieejamus ziņojumus par savām 
tālākizglītības un tālākapmācības 
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.”

„Saistībā ar pirmās daļas 
b) apakšpunktu — no ...* un reizi piecos 
gados pēc tam — dalībvalstu kompetentās 
iestādes Komisijai un citām dalībvalstīm 
iesniedz publiski pieejamus ziņojumus par 
savām tālākizglītības un tālākapmācības 
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.”

Dalībvalstis tiek mudinātas attīstīt 
nepārtrauktas profesionālās izaugsmes 
sistēmas, lai nodrošinātu, ka visiem 
veselības nozares profesionāļiem ir 
vajadzīgās jaunās prasmes.
____________
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 *OV lūdzu, ievietojiet datumu: viena 
diena pēc šīs direktīvas 3. punkta 
1. punkta pirmajā daļā minētā datuma.

Or. it

Grozījums Nr. 132
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Saistībā ar pirmās daļas 
b) apakšpunktu — no [ievietojiet 
datumu — nākamā diena pēc 3. panta 
1. punkta pirmajā daļā noteiktā datuma] un 
reizi piecos gados pēc tam — dalībvalstu 
kompetentās iestādes Komisijai un citām 
dalībvalstīm iesniedz publiski pieejamus 
ziņojumus par savām tālākizglītības un 
tālākapmācības procedūrām, kas saistītas ar 
medicīnas ārstiem, medicīnas 
speciālistiem, vispārējās aprūpes māsām, 
zobārstiem, specializētiem zobārstiem, 
veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.”

„Saistībā ar pirmās daļas 
b) apakšpunktu — no [ievietojiet 
datumu — nākamā diena pēc 3. panta 
1. punkta pirmajā daļā noteiktā datuma] un 
reizi piecos gados pēc tam — dalībvalstu 
kompetentās iestādes Komisijai un citām 
dalībvalstīm iesniedz publiski pieejamus 
ziņojumus par savām tālākizglītības un 
tālākapmācības procedūrām, kas saistītas ar 
medicīnas ārstiem, medicīnas 
speciālistiem, vispārējās aprūpes māsām, 
zobārstiem, specializētiem zobārstiem, 
veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.” 

Dalībvalstu rīcībā būtu jābūt ieviestām 
sistēmām, lai nodrošinātu, ka veselības 
nozares profesionāļi var regulāri 
atjaunināt savas kompetences ar 
nepārtrauktu profesionālo izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 22. apakšpunkts – a punkts
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Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.”

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai vismaz 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.”

Or. en

Grozījums Nr. 134
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 22. apakšpunkts – a punkts
Direktīva 2005/36/EC
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.”

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
dalībvalsts atzītai kvalifikācijai, kas atbilst 
vismaz Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
4. līmenim, vai arī sertifikāts par 
līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.”

Or. nl

Grozījums Nr. 135
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 22. apakšpunkts – a punkts
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Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.”

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai vismaz 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.” Tas 
neskar dalībvalstu tiesības paredzēt ilgāku 
vispārējās izglītības periodu kā 
nosacījumu, kas reglamentē apmācības 
pieejamību. 

Or. de

Grozījums Nr. 136
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 22. apakšpunkts – a punkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.”

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai vismaz 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.”

Or. de
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Grozījums Nr. 137
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 22. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz grozījumiem V pielikuma 
5.2.1. punktā iekļautajā sarakstā, lai to 
pielāgotu izglītības, zinātnes un tehnoloģiju 
progresam.”

„Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz grozījumiem V pielikuma 
5.2.1. punktā iekļautajā sarakstā, lai to 
pielāgotu izglītības, zinātnes un tehnoloģiju 
progresam un māsas profesijas pilnveidei 
un attīstībai.”

Or. en

Grozījums Nr. 138
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 22. apakšpunkts – c punkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Vispārējās aprūpes māsas apmācība ir 
vismaz trīs gadus ilgas studijas, kas ietver 
vismaz 4600 stundu ilgu teorētisko un 
klīnisko apmācību, kurā teorētiskās 
apmācības ilgums ir vismaz viena trešdaļa 
un klīniskās apmācības ilgums — vismaz 
puse no apmācības obligātā ilguma. 
Dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas daļu 
apmācības saņēmušas kursos, kuru līmenis 
ir vismaz līdzvērtīgs šādai apmācībai.”

„Vispārējās aprūpes māsas apmācība ir 
vismaz trīs gadus ilgas studijas, ko var 
izteikt līdzvērtīgos ECTS kredītpunktos un 
kas ietver vismaz 4600 stundu ilgu 
teorētisko un klīnisko apmācību, kurā 
teorētiskās apmācības ilgums ir vismaz 
viena trešdaļa un klīniskās apmācības 
ilgums — vismaz puse no apmācības 
obligātā ilguma. Dalībvalstis var attiecināt 
daļējus atbrīvojumus uz personām, kas 
daļu apmācības saņēmušas kursos, kuru 
līmenis ir vismaz līdzvērtīgs šādai 
apmācībai.”

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 23. apakšpunkts – aa punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punktu svītro.

Or. en

Pamatojums

Visām māsām Polijā neatkarīgi no viņu apmācības pašreizējā vai iepriekšējā izglītības 
sistēmā ir tādas pašas kompetences. Saskaņā ar Polijas tiesību aktu noteikumiem māsām ir 
pienākums nepārtraukti atjaunot savas zināšanas un profesionālās prasmes. Līdz ar to Polijas 
māsu kvalifikācija pirms Polijas pievienošanās ES būtu jāatzīst, balstoties uz iegūto tiesību 
principu, kā noteikts direktīvas 23. pantā. Tādējādi 33. panta 2. punkts tiek atcelts.

Grozījums Nr. 140
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 24. apakšpunkts – a punkts
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās 
un praktiskās studijas, ko var izteikt arī ar 
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu, 
kuras aptver vismaz V pielikuma 
5.3.1. punktā aprakstīto programmu un 
kuras nodrošina universitāte vai augstskola, 
kas nodrošina apmācību, kuras līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu universitātes līmenim, 
vai kuras nodrošina universitātes 
pārraudzībā.

„Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilga, ko var izteikt arī ar 
līdzvērtīgu skaitu 300 ECTS 
kredītpunktiem un ietver vismaz 5000 
stundu ilgas teorētiskās un praktiskās 
studijas, kuras aptver vismaz V pielikuma 
5.3.1. punktā aprakstīto programmu un 
kuras nodrošina universitāte vai augstskola, 
kas nodrošina apmācību, kuras līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu universitātes līmenim, 
vai kuras nodrošina universitātes 
pārraudzībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 141
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 27. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EC
40. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt pabeigtiem vismaz 12 gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

(a) jābūt dalībvalsts atzītai kvalifikācijai, 
kas atbilst vismaz Eiropas kvalifikāciju 
sistēmas 4. līmenim, vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

Or. nl

Grozījums Nr. 142
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 27. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EK
40. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt pabeigtiem vismaz 12 gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

(a) jābūt pabeigtiem vismaz 10 gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Thomas Mann
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 27. apakšpunkts – b punkts
Direktīva 2005/36/EG
40. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt pabeigtiem vismaz 12 gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

(a) jābūt pabeigtiem vismaz 10 gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

Or. de

Grozījums Nr. 144
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 32. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses,

(a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika 
studiju universitātes līmeņa vai 
salīdzināmā mācību iestādē, sekmīgi 
nokārtojot universitātes līmeņa eksāmenu, 
un vismaz 2 gadus prakses,

Or. en

Grozījums Nr. 145
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 32. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju (a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika 
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universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses,

studiju universitātes līmeņa vai 
salīdzināmā mācību iestādē, sekmīgi 
nokārtojot universitātes līmeņa eksāmenu, 
un vismaz 2 gadus prakses,

Or. en

Grozījums Nr. 146
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 32. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses.

(b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu prakses.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 32. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
tādas personas uzraudzībā, kura atbilstīgi 
nodrošina garantijas attiecībā uz savām 
spējām nodrošināt praktisko apmācību. Tā 
jāveic pēc 1. punktā minēto studiju 
pabeigšanas. Apmaksātās prakses 
pabeigšana ir jāapliecina ar sertifikātu, ko 
pievieno oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem.

3. Prakse jāveic dalībvalstī tādas personas 
uzraudzībā, kura atbilstīgi nodrošina 
garantijas attiecībā uz savām spējām 
nodrošināt praktisko apmācību. Tā jāveic 
pēc 1. punktā minēto studiju pabeigšanas. 
Prakses pabeigšana ir jāapliecina ar 
sertifikātu, ko pievieno oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošajiem 
dokumentiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 148
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 35. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
līmeņiem, kā noteikts II pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Ieteikumā par Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai 
(*);

(d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz līmeņiem, kas paredzēti šīs 
direktīvas 11. pantā;

11. pantu nepiemēro profesijām, kuras 
reglamentē saskaņā ar V pielikuma 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 35. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
līmeņiem, kā noteikts II pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Ieteikumā par Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai 

(d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz līmeņiem, kas paredzēti šīs 
direktīvas 11. pantā;
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(*);

Or. en

Grozījums Nr. 150
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 35. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) attiecīgā profesija nav iekļauta citā 
kopējā apmācības regulējumā un nav 
reglamentēta saskaņā ar III sadaļas 
III nodaļu;

(e) attiecīgā profesija nav iekļauta citā 
kopējā apmācības regulējumā un nav 
reglamentēta saskaņā ar III sadaļas 
III nodaļu vai 10. panta b) punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 35. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kopējais apmācības regulējums ir 
izstrādāts saskaņā ar pārredzamu procesu, 
iesaistot visas ieinteresētās personas no 
dalībvalstīm, kurās šī profesija nav 
reglamentēta;

(f) kopējais apmācības regulējums ir 
izstrādāts saskaņā ar pārredzamu procesu, 
iesaistot valsts sociālos partnerus, 
profesionālās asociācijas, kas pārstāv 
nozares profesijas, un visas ieinteresētās 
personas no dalībvalstīm, kurās šī profesija 
ir vai nav reglamentēta;

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 35. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopējā apmācības pārbaude ir izstrādāta 
saskaņā ar pārredzamu procesu, iesaistot 
visas ieinteresētās personas no 
dalībvalstīm, kurās šī profesija nav 
reglamentēta;

(c) kopējā apmācības pārbaude ir izstrādāta 
saskaņā ar pārredzamu procesu, iesaistot 
valsts sociālos partnerus, profesionālās 
asociācijas, kas pārstāv nozares 
profesijas, un visas ieinteresētās personas 
no dalībvalstīm, kurās šī profesija ir vai
nav reglamentēta;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Direktīvas 53. pantam pievieno šādu 
2. punktu:

svītrots

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī 
persona plāno veikt.
Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
pacientu drošību, dalībvalstis var 
kompetentajām iestādēm piešķirt tiesības 
veikt valodas pārbaudes visiem 
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attiecīgajiem profesionāļiem, ja to 
nepārprotami prasa valsts veselības 
aprūpes sistēma vai — pašnodarbinātu 
profesionāļu gadījumā, kas nav saistīti ar 
valsts veselības aprūpes sistēmu, —
reprezentatīvas valsts pacientu 

organizācijas.
Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Or. de

Grozījums Nr. 154
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic tad, kad ir pieņemti attiecīgie 
lēmumi, un tad, ja ir konkrētas šaubas par 
profesionāļa pietiekamām valodas 
zināšanām attiecībā uz profesionālajām 
darbībām, ko šī persona plāno veikt.

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzēju valodas zināšanu pārbaude būtu jāattiecina uz visām profesijām, lai 
garantētu drošību pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī pakalpojumu kvalitāti. Tā kā valodu 
zināšanu pārbaude ir daļa no kritērijiem, lai lemtu par kvalifikāciju atzīšanu, šai pārbaudei
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būtu jānotiek atzīšanas procesa laikā, nevis pēc kvalifikācijas atzīšanas.

Grozījums Nr. 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pirms 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
pieteikuma iesniedzējam bez maksas veic 
pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.
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Or. en

Grozījums Nr. 157
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības veikt valodas pārbaudes 
visiem attiecīgajiem profesionāļiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 159
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar veselību 
un drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai darba 
devējs. Tas neizslēdz darba devēja tiesības 
pārbaudīt valodas zināšanas ar citu 
metodi, piemēram, lomu spēles uzdevumu 
intervijas laikā. Ja profesionālis ir 
nokārtojis testu, viņam tas nav jākārto 
otrreiz.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību vai izglītības kvalitāti, dalībvalstis 
var kompetentajām iestādēm piešķirt 
tiesības veikt valodas pārbaudes visiem 
attiecīgajiem profesionāļiem, ja to 
nepārprotami prasa valsts veselības 
aprūpes sistēma vai valsts sociālie 
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kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

partneri, kas pārstāv nozares profesijas.

Or. en

Pamatojums

Valodas pārbaude nebūtu jāattiecina uz profesijām, kas skar vienīgi pacientu drošību. 
Profesijās, kas ir saistītas ar izglītību, pietiekamas valodas zināšanas ir būtisks kvalitatīvas 
izglītības elements, jo īpaši vispārējās izglītības jomā, kurā ir nepieciešama skaidra saziņa 
starp pasniedzējiem un bērniem neatkarīgi no priekšmeta. Tā paša iemesla dēļ valstu 
sociālajiem partneriem arī būtu jāļauj pieprasīt, lai kompetentās iestādes veiktu šādas 
valodas pārbaudes.

Grozījums Nr. 161
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/35/EC
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, kas 

nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības veikt valodas pārbaudes 
visiem attiecīgajiem profesionāļiem, ja to 
nepārprotami prasa valsts veselības 
aprūpes sistēma vai — pašnodarbinātu 
profesionāļu gadījumā, kas nav saistīti ar 
valsts veselības aprūpes sistēmu, —
reprezentatīvas valsts pacientu 

organizācijas.

Or. it

Grozījums Nr. 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
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Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, kas 

nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem visā profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas procedūras gaitā, 
ja to nepārprotami prasa valsts veselības 
aprūpes sistēma vai — pašnodarbinātu 
profesionāļu gadījumā, kas nav saistīti ar 
valsts veselības aprūpes sistēmu, —
reprezentatīvas valsts pacientu 

organizācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības pārbaudīt valodas 
zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu 
īpašu uzdevumu. Kompetentās iestādes 
veikta valodas zināšanu pārbaude neliedz 
darba devējam attiecīgā gadījumā īstenot 
papildu pārbaudes.

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Valodas zināšanu pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Or. en

Grozījums Nr. 165
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 38. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Valodas zināšanu pārbaude, ko veikusi 
kompetentā iestāde, neskar darba devēja 
tiesības attiecīgā gadījumā īstenot 
turpmākas pārbaudes.

Or. it
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Grozījums Nr. 166
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 39. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Or. en

Grozījums Nr. 167
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 39. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ. 

Grozījums Nr. 168
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 39. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
praksi, kas veikta citā dalībvalstī un ko 
sertificējusi šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 169
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 39. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
praksi, kas veikta citā dalībvalstī un ko 
sertificējusi šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde.”

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ. 

Grozījums Nr. 170
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 39. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
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profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atbilstīgi 
ņem vērā apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 171
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 42. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentās iestādes 
informē visu pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes un Komisiju par tāda 
profesionāļa identitāti, kam valsts iestādes 
vai tiesas ir liegušas — kaut vai tikai uz 
laiku — veikt turpmāk norādītās 
profesionālās darbības šīs dalībvalsts
teritorijā:

1. Dalībvalsts kompetentās iestādes 
informē visu pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes un Komisiju par tāda 
profesionāļa identitāti, kam uz laiku vai 
pastāvīgi ir liegtas tiesības veikt turpmāk 
norādītās profesionālās darbības izcelsmes 
vai uzņēmējā dalībvalstī:

Or. en

Grozījums Nr. 172
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 42. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentās iestādes 
informē visu pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes un Komisiju par tāda 
profesionāļa identitāti, kam valsts iestādes 
vai tiesas ir liegušas — kaut vai tikai uz 
laiku — veikt turpmāk norādītās 

1. Dalībvalsts kompetentās iestādes 
informē visu pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes un Komisiju par tāda
profesionāļa identitāti, kam valsts iestādes 
vai tiesas uz laiku vai pastāvīgi ir 
liegušas tiesības veikt profesionālās 
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profesionālās darbības šīs dalībvalsts 
teritorijā:

darbības vai viņa izcelsmes vai uzņēmēja  
dalībvalsts ir ieviesusi ierobežojumus vai 
nosacījumus — kaut vai tikai uz laiku —
turpmāk norādīto profesionālo darbību 
veikšanai šīs dalībvalsts teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 173
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 42. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) māsas, kas ir atzītas 10. panta 
darbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 42. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) māsa, uz kuras darbību attiecas 
10. pants;

Or. it

Grozījums Nr. 175
Marian Harkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 42. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) māsas, kas ir atzītas 10. panta 
darbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 42. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta ne 
vēlāk kā trīs dienu laikā, sākot no lēmuma
pieņemšanas datuma, ar kuru attiecīgajam 
profesionālim aizliedz veikt profesionālo 
darbību.

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta ne 
vēlāk kā trīs dienu laikā, sākot no datuma, 
kurā lēmums pastāvīgi aizliegt 
attiecīgajam profesionālim veikt 
profesionālo darbību kļūst juridiski 
saistošs.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 42. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tajos gadījumos, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2006/123/EK, kad profesionālis, 
kas dalībvalstī veic uzņēmējdarbību, īsteno 

2. Ja profesionālis, kas dalībvalstī veic 
uzņēmējdarbību, īsteno profesionālo 
darbību ar profesionālo nosaukumu, kurš 
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profesionālo darbību ar profesionālo 
nosaukumu, kurš nav minēts 1. pantā, un 
saistībā ar šīs direktīvas regulējumu, 
dalībvalsts nekavējoties informē citas 
attiecīgās dalībvalstis un Komisiju pēc 
faktisko zināšanu gūšanas par jebkādu 
rīcību, konkrētām darbībām vai apstākļiem, 
kas ir saistīti ar šādu darbību un kas varētu 
radīt nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai 
vai drošībai vai videi citā dalībvalstī. Šī 
informācija nav plašāka par to, cik ir 
absolūti vajadzīgs, lai noteiktu attiecīgo 
profesionāli, un ietver atsauci uz 
kompetentās iestādes lēmumu, ar kuru 
viņam aizliedz veikt profesionālās 
darbības. Citas dalībvalstis var pieprasīt 
papildu informāciju saskaņā ar 8. un 
56. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

nav minēts 1. pantā, un saistībā ar šīs 
direktīvas regulējumu, dalībvalsts 
nekavējoties informē citas attiecīgās 
dalībvalstis un Komisiju pēc faktisko 
zināšanu gūšanas par jebkādu rīcību, 
konkrētām darbībām vai apstākļiem, kas ir 
saistīti ar šādu darbību un kas varētu radīt 
nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai vai 
drošībai, sabiedrības interesēm vai videi 
citā dalībvalstī. Šī informācija nav plašāka 
par to, cik ir absolūti vajadzīgs, lai noteiktu 
attiecīgo profesionāli, un ietver atsauci uz 
kompetentās iestādes lēmumu, ar kuru 
viņam aizliedz veikt profesionālās 
darbības. Citas dalībvalstis var pieprasīt 
papildu informāciju saskaņā ar 8. un 
56. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Brīdināšanas mehānisms nebūtu jāizmanto tikai gadījumos, uz kuriem neattiecas Direktīva 
2006/123/EK, bet tas jāattiecina uz visiem profesionāļiem tādu darbību gadījumā, kuras var 
nodarīt kaitējumu ne vien cilvēku veselībai un drošībai vai videi citā dalībvalstī, bet arī 
sabiedrības interesēm kopumā.

Grozījums Nr. 178
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 44. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 
vienotajam kontaktpunktam ir iesniedzis 
pieteikumu.

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 
vienotajā kontaktpunktā ir iesniedzis 
kompetentajai iestādei aizpildītu 
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pieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 44. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vienotu kontaktpunktu darbība 
neskar funkciju un pilnvaru sadalījumu 
starp iestādēm attiecīgo valstu sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Thomas Händel, Paul Murphy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 46. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja, 
nodrošinot atbilstīgu pārstāvību un 
apspriešanos gan Eiropas, gan valstu 
ekspertu līmenī. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Marian Harkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 46. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja, 
nodrošinot atbilstīgu pārstāvību un 
apspriešanos gan Eiropas, gan valstu 
ekspertu līmenī. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 46. apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja, 
nodrošinot atbilstīgu apspriešanos gan 
Eiropas, gan valstu līmenī. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

Or. it


