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Grozījums Nr. 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu 
un 62. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, 
jo īpaši tā 3. panta 3. punktu, un Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši 
tā 26. panta 2. punktu, 45. pantu, 
46. pantu, 53. panta 1. punktu un 
62. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu 
un 62. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62., 151. un 153. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 61
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu 
un 62. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62., 151. un 153. pantu,

Or. de
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Grozījums Nr. 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Direktīvas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 15., 21. 
un 28. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 15. un 
16. pantu,

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu,

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, 
brīvība veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 
tirgus pamatprincipi, kas noteikti Līgumā. 
Savienība padziļina minēto principu 
īstenošanu ar mērķi garantēt vienlīdzīgus 
noteikumus uzņēmumiem un darba 
ņēmēju tiesību ievērošanu.

(1) Atbilstoši LES 3. panta 3. punktam 
iekšējais tirgus ir nevis pašmērķis, bet gan 
līdzeklis sociālā progresa sasniegšanai. 
Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, 
brīvība veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 
tirgus pamatprincipi. Minēto principu 
īstenošanu turpina pilnveidot Savienības 
tiesību akti un pasākumi ar mērķi garantēt 
darba ņēmēju tiesības un vienlīdzīgus 
noteikumus uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
dod katram pilsonim tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu 
un minētajā nolūkā tur dzīvotu, un 
aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar 
nodarbinātību, darba samaksu un citiem 
darba nosacījumiem salīdzinājumā ar 
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem. Jānorāda, 
ka pārvietošanās brīvība atšķiras no
pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 

(2) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
dod katram pilsonim tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu 
un minētajā nolūkā tur dzīvotu, un 
aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar 
nodarbinātību, darba samaksu un citiem 
darba nosacījumiem salīdzinājumā ar 
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem. 
Pārvietošanās brīvība jālīdzsvaro ar
pakalpojumu sniegšanas brīvību, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
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darbu. darbu. Šādai norīkošanai jānotiek, 
nepārkāpjot gan uzņēmumiem, gan darba 
ņēmējiem piemērojamos noteikumus par 
nediskrimināciju, kā noteikts LESD 
45. panta 2. punktā un 49. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
dod katram pilsonim tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu 
un minētajā nolūkā tur dzīvotu, un 
aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar 
nodarbinātību, darba samaksu un citiem 
darba nosacījumiem salīdzinājumā ar 
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem. Jānorāda, 
ka pārvietošanās brīvība atšķiras no 
pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

(2) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
dod katram pilsonim tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu 
un minētajā nolūkā tur dzīvotu, un 
aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar 
nodarbinātību, darba samaksu un citiem 
darba nosacījumiem salīdzinājumā ar 
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem. Šāda
pārvietošanās brīvība atšķiras no 
pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu sniegšanas brīvība un iedzīvotāju tiesības brīvi pārvietoties, lai strādātu un 
uzturētos jebkurā ES vietā, ir pamats vienotā tirgus darbībai. Šajā direktīvā ir būtiski šīs 
tiesības skatīt atsevišķi, lai norīkotie darba ņēmēji saņemtu visas tiesības un aizsardzību, kas 
noteiktas Līgumā, vienlaikus attiecībā uz uzņēmumiem un konkurenci nodrošinot vienotā 
tirgus netraucētu un pareizu darbību.

Grozījums Nr. 68
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ievērojot darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvību, darba ņēmējus nedrīkst 
diskriminēt. Pakalpojumu sniegšanas 
brīvība garantē uzņēmumiem tiesības bez 
diskriminācijas sniegt pakalpojumus citās 
dalībvalstīs. Darba ņēmēju tiesības ir 
pakārtotas pakalpojumu sniegšanas 
brīvībai. Vienlīdzīgas attieksmes vietā 
piemēro tikai minimālos nosacījumus.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Aizsargājošais mērķis saistībā ar 
norīkošanu darbā praksē bieži vien tiek 
pavērsts pretējā nozīmē. Norīkoti darbā, 
darba ņēmēji vairs nav pasargāti no 
ekspluatācijas. Norīkošana notiek, jo 
darba ņēmējiem tiek nodrošināti tikai 
minimālie nosacījumi, nevis līdzvērtīgas 
algas un darba nosacījumi. Šajā saistībā 
ir virkne shēmu. Patiesu norīkošanu 
darbā apdraud fiktīva nodarbinātība. 
Darba ņēmēju pārvietošanās brīvību 
krāpnieciskos nolūkos aizstāj ar fiktīvu 
norīkošanu darbā, bieži vien līdz ar 
pagaidu darbu, bieži arī ar trešo valstu 
shēmām un “pastkastīšu” uzņēmumiem. 
Vienlaikus arodbiedrību pamatprincipu 
“vienāds atalgojums par vienādu darbu” 
vienā un tajā pašā vietā apdraud 
norīkotās personas, kas par vienādu 
darbu saņem mazāku atalgojumu. Tas 
kaitē labklājībai, sociālajam mieram, 
demokrātijai un Eiropas uzticamībai.
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Or. de

Grozījums Nr. 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Patiesā darbā norīkošanas situācijā 
darba ņēmējs parasti ir nodarbināts pie 
pakalpojumu sniedzēja pirms un pēc 
norīkošanas laikposma, kā arī tā laikā, 
nevis tikai nolīgts norīkošanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Pamatojoties uz Direktīvas 96/71/EK 
3. panta 6. punktu, ja viens norīkots darba 
ņēmējs aizstāj citu vai ja to pašu darbu 
atkārtoti veic tā paša pakalpojumu 
sniedzēja norīkots darba ņēmējs īsā/ātrā 
secībā, un ja šie sekojošie darba līgumi 
summējas līdz 12 mēnešiem, pieņēmums, 
ka tā nav norīkošanas situācija, ir 
pamatots.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kas uz 
laiku norīkoti veikt darbu, lai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņi parasti veic darbu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā iedibina skaidri formulētu darba un 
nodarbinātības nosacījumu un noteikumu 
kopu, kuri pakalpojumu sniedzējam 
jāievēro dalībvalstī, uz kuru veic 
norīkošanu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo 
norīkoto darba ņēmēju pamataizsardzību.

(3) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kas uz 
laiku norīkoti veikt darbu, lai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņi parasti veic darbu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā iedibina skaidri formulētu darba un 
nodarbinātības nosacījumu un noteikumu 
kopu, kuri pakalpojumu sniedzējam 
jāievēro dalībvalstī, uz kuru veic 
norīkošanu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo 
norīkoto darba ņēmēju pamataizsardzību.
Tā kā, līdz šim piemērojot direktīvu, 
netika sasniegts tās aizsargājošais mērķis 
un uzlabojumu var panākt tikai, bez 
diskriminācijas attiecoties pret tiem darba 
ņēmējiem, kas sniedz savus pakalpojumus 
tajā pašā dalībvalstī, šī direktīva, kas 
kalpo Direktīvas 96/71/EK īstenošanai, 
situāciju var uzlabot tikai īslaicīgi.

Or. de

Grozījums Nr. 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kas uz 
laiku norīkoti veikt darbu, lai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņi parasti veic darbu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
iedibina skaidri formulētu darba un 
nodarbinātības nosacījumu un noteikumu 
kopu, kuri pakalpojumu sniedzējam 
jāievēro dalībvalstī, uz kuru veic 

(3) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kas uz 
laiku norīkoti veikt darbu, lai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņi parasti veic darbu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
iedibina skaidri formulētu darba un 
nodarbinātības nosacījumu un noteikumu 
kopu, kuri pakalpojumu sniedzējam 
jāievēro dalībvalstī, uz kuru veic 



PE500.574v01-00 10/88 AM\919866LV.doc

LV

norīkošanu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo 
norīkoto darba ņēmēju pamataizsardzību.

norīkošanu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo 
norīkoto darba ņēmēju pamataizsardzību.
Attiecībā uz norīkotajiem darba ņēmējiem 
šī direktīva un Direktīva 96/71/EK neliedz 
piemērot normatīvus vai koplīgumos 
apstiprinātus standartus, ar kuriem 
paredz labvēlīgākus nosacījumus, ja vien 
tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme un 
nediskriminācija starp vietējiem un 
ārvalstu uzņēmumiem. Izpildes direktīvas 
mērķis ir uzlabot Direktīvas 96/17/EK 
īstenošanu, pilnībā ievērojot LESD 
53. panta 1. punktu, 62. pantu, 45. panta 
1. punktu, 45. panta 2. punktu un 
26. panta 2. punktu, kā arī Pamattiesību 
hartu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kas uz 
laiku norīkoti veikt darbu, lai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņi parasti veic darbu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
iedibina skaidri formulētu darba un 
nodarbinātības nosacījumu un noteikumu 
kopu, kuri pakalpojumu sniedzējam
jāievēro dalībvalstī, uz kuru veic 
norīkošanu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo 
norīkoto darba ņēmēju pamataizsardzību.

(3) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kas uz 
laiku norīkoti veikt darbu, lai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņi parasti veic darbu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
iedibina skaidri formulētu darba un 
nodarbinātības nosacījumu un noteikumu 
kopu, kuri pakalpojumu sniedzējam vismaz
jāievēro dalībvalstī, uz kuru veic 
norīkošanu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo 
norīkoto darba ņēmēju pamataizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs direktīvas mērķis ir panākt 
labāku Direktīvas 96/71/EK izpildi. Tāpēc 
šīs direktīvas noteikumi ir piemērojami, 
neskarot Direktīvas 96/71/EK 4. un 
5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs direktīvas mērķis ir panākt 
labāku Direktīvas 96/71/EK izpildi. Tāpēc 
šīs direktīvas noteikumi ir piemērojami, 
neskarot Direktīvā 96/71/EK paredzētos 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Patiesas norīkošanas galvenā 
raksturīgā pazīme ir tāda, ka attiecīgie 
darba ņēmēji nemeklē darba iespējas tajā 
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uzņēmējā dalībvalstī, kurā viņi ir norīkoti 
darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Patiesas norīkošanas galvenā 
raksturīgā pazīme ir tāda, ka attiecīgie 
darba ņēmēji nemeklē pastāvīga darba 
iespējas tajā uzņēmējā dalībvalstī, kurā 
viņi ir norīkoti darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Ja konstatēta neatbilstība, piemēram, 
darba ņēmējs faktiski nav norīkots, tad uz 
uzņēmumu būtu jāattiecina saistītie 
tiesību akti, kas piemērojami valstī, uz 
kuru veic norīkošanu darbā, un visas 
attiecīgā uzņēmuma norīkotās personas 
uzskata par darba ņēmējiem, kuri īsteno 
savas tiesības brīvi pārvietoties Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Thomas Mann



AM\919866LV.doc 13/88 PE500.574v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība.

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība. Šajā nolūkā kā 
svarīgs līdzeklis ir nepieciešama minimālo 
darba nosacījumu ievērošanas kontrole, 
lai efektīvi novērstu fiktīvo nodarbinātību. 
Dalībvalstu veiktās kontroles nekādā 
gadījumā nedrīkst ierobežot, jo citādi 
nevar nodrošināt Direktīvas 96/71/EK 
īstenošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība.

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība, un tai jābūt 
izpildāmai, kā arī jānosaka sodi par 
ikvienu šo noteikumu apiešanu, jo īpaši 
attiecībā uz visiem nodarbinātības 
noteikumiem un darba apstākļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība.

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība, ņemot vērā 
proporcionalitātes un nediskriminācijas 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība.

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība un jāsamazina
pretrunu risks ES tiesību aktu
piemērošanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Neievērošanas gadījumā, piemēram, 
konstatējot, ka kāds darba ņēmējs faktiski 
nav norīkots darbā, uz konkrēto 
uzņēmumu attiecina tās valsts saistītos 
tiesību aktus, kurā tiek sniegti 
pakalpojumi.

Or. de

Grozījums Nr. 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ja konstatēta neatbilstība, piemēram, 
darba ņēmējs faktiski nav norīkots, tad 
uzņēmumā ir jāīsteno attiecīgie tiesību 
akti, kas piemērojami pakalpojumu 
sniegšanas valstī, un visas attiecīgā 
uzņēmuma norīkotās personas ir 
jāuzskata par darba ņēmējiem, kuri īsteno 
savas tiesības brīvi pārvietoties Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Visiem pasākumiem, kurus ievieš 
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saskaņā ar šo direktīvu, ir jābūt 
pamatotiem, samērīgiem un 
nediskriminējošiem, un tie nedrīkst radīt 
administratīvu slogu un ierobežot 
uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo, 
potenciālu jaunu darbvietu radīšanā, 
vienlaikus aizsargājot norīkotos darba 
ņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tādēļ nepieciešams precizēt tos 
būtiskos elementus, kas raksturo jēdziena 
“norīkošana darbā” ierobežotību laikā, kas 
nozīmē, ka darba devējam būtu faktiski 
jābūt reģistrētam tai dalībvalstī, no kuras 
veic norīkošanu darbā, kā arī nepieciešams 
precizēt sakarību starp Direktīvu 96/71/EK 
un Regulu (EK) Nr. 593/2008 par tiesību 
aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām 
(turpmāk “Roma I regula”).

(5) Tādēļ nepieciešams precizēt tos 
būtiskos elementus, kas raksturo jēdziena 
“norīkošana darbā” ierobežotību laikā, kas 
nozīmē, ka darba devējam būtu faktiski 
jābūt reģistrētam tai dalībvalstī, no kuras 
veic norīkošanu darbā, kā arī nepieciešams 
precizēt sakarību starp LESD 45., 46., 
49. pantu, Direktīvu 96/71/EK un Regulu 
(EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (turpmāk 
“Roma I regula”).

Or. en

Grozījums Nr. 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai direktīvai, tāpat kā 
Direktīvai 96/71/EK, nebūtu jāietekmē to 

(6) Šai direktīvai, tāpat kā 
Direktīvai 96/71/EK, nebūtu jāietekmē to 
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tiesību aktu piemērošana, ko saskaņā ar 
Roma I regulas 8. pantu piemēro 
individuālajiem darba līgumiem, vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regulas Nr. 883/2004 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 16. septembra 
Regulas Nr. 987/2009, ar ko nosaka 
īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, piemērošana.

tiesību aktu piemērošana, ko saskaņā ar 
Roma I regulas 8. pantu piemēro 
individuālajiem darba līgumiem, vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regulas Nr. 883/2004 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 16. septembra 
Regulas Nr. 987/2009, ar ko nosaka 
īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
22. maija Regulas (ES) Nr. 465/2012 vai 
LESD 45. un 46. panta piemērošana. Šīs 
direktīvas noteikumiem nebūtu jāliedz 
dalībvalstīm paredzēt labvēlīgākus 
nosacījumus norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai direktīvai, tāpat kā Direktīvai 
96/71/EK, nebūtu jāietekmē to tiesību aktu 
piemērošana, ko saskaņā ar Roma I regulas 
8. pantu piemēro individuālajiem darba 
līgumiem, vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Regulas Nr. 987/2009, ar ko 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, piemērošana.

(6) Šai direktīvai, tāpat kā Direktīvai 
96/71/EK, nebūtu jāietekmē to tiesību aktu 
piemērošana, ko saskaņā ar Roma I regulas 
8. pantu piemēro individuālajiem darba 
līgumiem, vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Regulas Nr. 987/2009, ar ko 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, kā arī LESD 45. un 
46. panta piemērošana. Šīs direktīvas 
noteikumi neliedz dalībvalstīm paredzēt 
labvēlīgāku nosacījumu piemērošanu 
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norīkotajiem darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Kompetentās iestādes visaptveroši 
izvērtē visus faktiskos apstākļus, lai 
noteiktu, vai darba ņēmējs faktiski ir 
norīkots. Ja nav iespējams gūt 
pierādījumus, iesaistītās dalībvalstis cieši 
un bez kavēšanās sadarbojas, lai izvēlētos, 
kuri tiesību akti ir piemērojami darba 
līgumam, pamatojoties uz Roma I regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Līgumā ir skaidri atzīta valstu darba 
attiecību sistēmu dažādība, kā arī sociālo 
partneru autonomija.

(7) Līgumā ir skaidri atzīta valstu darba 
attiecību sistēmu dažādība, kā arī sociālo 
partneru autonomija. Tomēr, ļaunprātīgi 
izmantojot Direktīvu 96/71/EK, šīs 
sistēmas tiek apdraudētas. Ļaunprātīgu 
izmantošanu varētu izbeigt, tikai 
piemērojot pamatprincipu “vienāds 
atalgojums par vienādu darbu” līdzvērtīgā 
darbavietā, ja vien atalgojums izcelsmes 
valstī nav zemāks. Tad būtu jāpiemēro tas. 
Jo taisnīgi nosacījumi un 
nediskriminācija attiecas ne tikai uz 
uzņēmumiem, bet arī uz darba ņēmējiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Līgumā ir skaidri atzīta valstu darba 
attiecību sistēmu dažādība, kā arī sociālo 
partneru autonomija.

(7) Līgumā ir skaidri atzīta valstu darba 
attiecību sistēmu dažādība, kā arī sociālo 
partneru autonomija. Šī atzīšana ir 
jāparedz noteikumos, ar kuriem 
dalībvalstīm dod iespēju izmantot plaša 
spektra pasākumus saskaņā ar savas 
valsts tiesību aktiem un praksi nolūkā 
nodrošināt Direktīvas 96/71/EK un šīs 
direktīvas ievērošanu un izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir arodbiedrībām, jo saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi sociālie 
partneri var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus 
piemērojamajām minimālajām algas 
likmēm.

(8) Šī direktīva un Direktīva 96/71/EK 
respektē dažādās valstu darba attiecību 
sistēmas un atzīst sarunu par darba 
koplīguma slēgšanu būtisko nozīmi. Tas 
ietver arodbiedrību tiesības darba ņēmēja 
vārdā iesaistīties tiesas vai administratīvā 
procesā un attiecīgā gadījumā kontrolēt 
darba nosacījumus un panākt to izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir arodbiedrībām, jo saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi sociālie 
partneri var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus 
piemērojamajām minimālajām algas 
likmēm.

(8) Šī direktīva un Direktīva 96/71/EK 
nedrīkstētu kavēt dažādās valstu darba 
attiecību un darba koplīgumu slēgšanas 
sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir arodbiedrībām, jo saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi sociālie 
partneri var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus piemērojamajām 
minimālajām algas likmēm.

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir sociālajiem partneriem, jo 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi tie var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus piemērojamajām 
minimālajām algas likmēm. Šīm tiesībām 
jābūt kopā ar viņu pienākumu sniegt 
paziņojumus un informāciju par 
iepriekšminētajām likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir arodbiedrībām, jo saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi sociālie 
partneri var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus piemērojamajām 
minimālajām algas likmēm.

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir sociālajiem partneriem, jo 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi tie var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus piemērojamajām 
minimālajām algas likmēm. Šīs tiesības 
būtu jāsaista ar viņu pienākumu maksāt 
minimālo algu un sniegt informāciju par 
to.

Or. cs

Grozījums Nr. 97
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir arodbiedrībām, jo saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi sociālie 
partneri var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus piemērojamajām 
minimālajām algas likmēm.

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme daudzās dalībvalstīs ir 
arodbiedrībām, jo saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi sociālie partneri var 
(alternatīvi vai vienlaikus) noteikt 
atšķirīgus līmeņus piemērojamajām 
minimālajām algas likmēm.

Or. de

Grozījums Nr. 98
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Dalībvalstu kontroles iestādēm ir 
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vissvarīgākā nozīme, īstenojot 
Direktīvu 96/71/EK. Fiktīvo 
nodarbinātību var izskaust tikai, veicot 
efektīvu un lietderīgu minimālo darba 
nosacījumu ievērošanas kontroli. 
Dalībvalstu veiktās kontroles nekādā 
gadījumā nedrīkst ierobežot.

Or. de

Grozījums Nr. 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu, ka norīkotais darba 
ņēmējs saņem pareizu darba samaksu, un, 
ja piemaksas par norīkošanu darbā var 
uzskatīt par minimālās darba algas daļu, no 
darba algas šādas piemaksas būtu 
jāatskaita tikai tad, ja tas paredzēts valsts 
tiesību aktos, kolektīvajos līgumos un/vai 
uzņēmējas dalībvalsts praksē.

(9) Lai nodrošinātu, ka norīkotais darba 
ņēmējs saņem pareizu darba samaksu, 
piemaksas par norīkošanu darbā var 
uzskatīt par minimālās darba algas daļu, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos, kolektīvajos 
līgumos un/vai tās dalībvalsts praksē, kurā 
veic norīkošanu darbā. Piemaksas par 
norīkošanu darbā būtu jāņem vērā, ja tās 
nosaka par darba stundu un neatkarīgi no 
veiktā darba apstākļiem. Piemaksas, ko 
maksā kā atlīdzību par faktiskajiem 
izdevumiem saistībā ar norīkošanu darbā, 
piemēram, ceļa izdevumi, izdevumi par 
uzturu un naktsmītni, nebūtu jāņem vērā, 
jo šādu izdevumu atlīdzināšana ir darba 
devēja pienākums.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu, ka norīkotais darba 
ņēmējs saņem pareizu darba samaksu, un, 
ja piemaksas par norīkošanu darbā var 
uzskatīt par minimālās darba algas daļu, no 
darba algas šādas piemaksas būtu jāatskaita 
tikai tad, ja tas paredzēts valsts tiesību 
aktos, kolektīvajos līgumos un/vai 
uzņēmējas dalībvalsts praksē.

(9) Lai nodrošinātu, ka norīkotais darba 
ņēmējs saņem pareizu darba samaksu, un, 
ja piemaksas par norīkošanu darbā var 
uzskatīt par minimālās darba algas daļu, no 
darba algas šādas piemaksas būtu jāatskaita 
tikai tad, ja tas paredzēts valsts tiesību 
aktos, kolektīvajos līgumos un/vai 
uzņēmējas dalībvalsts praksē.

No reģistrācijas dalībvalsts tiesību aktiem 
ir atkarīgs, vai darba devējam ir 
pienākums segt vai atlīdzināt izmaksas 
par ceļošanu, uzturu, 
naktsmītni/uzturēšanos. Tomēr no 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem ir 
atkarīgs, vai tās ir iekļautas minimālajā 
algā.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šai direktīvai, Direktīvai 96/71/EK 
un Direktīvai 2008/104/EK būtu 
jānodrošina, ka pagaidu darba ņēmēji, 
kas ir arī norīkotie darba ņēmēji, gūst 
labumu no visizdevīgākajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Thomas Mann
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Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, pievēršot 
uzmanību darba inspekciju un sociālo 
partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, turklāt 
nekādā gadījumā nedrīkst nevērīgi 
izturēties arī pret darba inspekcijas, kā arī
sociālo partneru centrālo nozīmi. Fiktīvo 
nodarbinātību var izskaust tikai, veicot 
efektīvu un lietderīgu minimālo darba 
nosacījumu ievērošanas kontroli. 
Dalībvalstu veiktās kontroles nekādā 
gadījumā nedrīkst ierobežot.

Or. de

Grozījums Nr. 103
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, pievēršot 
uzmanību darba inspekciju un sociālo 
partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka dalībvalstis 
uzsāk un uztur ciešu savstarpēju 
sadarbību, kā arī sadarbību ar Komisiju, 
attiecīgajiem valsts, reģionālajiem un 
vietējiem dalībniekiem, tostarp darba 
inspekcijām un sociālajiem partneriem šai 
sakarā.
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Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm gan uzņēmējvalstīs, gan izcelsmes valstīs pirmām kārtām ir 
savstarpēji jāsadarbojas, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu tiesisko aizsardzību, kad 
norīkotu darba ņēmēju tiesības tiek pārkāptas, un panāktu noteikumu vispārēju piemērošanu.
Komisijai ir svarīga nozīme, tomēr valstu reģionālajiem un vietējiem regulatoriem un 
sociālajiem partneriem jābūt galvenajiem šīs sadarbības dalībniekiem, ņemot vērā darba 
inspekcijas režīmu daudzveidību dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, pievēršot 
uzmanību darba inspekciju un sociālo 
partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības un uzņēmumu tiesību
sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī
nodrošināšanas būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, pievēršot 
uzmanību darba inspekciju un sociālo 
partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, pievēršot 
uzmanību darba inspekciju un sociālo 
partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, vienlaikus 
uzsverot darba inspekciju un sociālo 
partneru lielo nozīmi šai sakarā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, pievēršot 
uzmanību darba inspekciju un sociālo 
partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka dalībvalstis 
ar Komisijas atbalstu cieši sadarbojas, 
pievēršot uzmanību darba inspekciju un 
sociālo partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un (10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
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izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, pievēršot 
uzmanību darba inspekciju un sociālo 
partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Svarīga ir cieša sadarbība 
starp dalībvalstīm, Komisiju, darba 
inspekcijām un sociālajiem partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Obligātas ir stingras, regulāras un 
elastīgas kontroles dalībvalstīs. 
Jānodrošina arī atbilstošs finansējums, lai 
varētu uzzināt par kompetento iestāžu 
veiktajiem apiešanas gadījumiem un 
izskaust tos. Dalībvalstis ir tiesīgas veikt 
visas kontroles, kas vajadzīgas, lai pilnībā 
ievērotu Direktīvas 96/71/EK un šīs 
direktīvas noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Būtiski ir veikt efektīvu, regulāru un 
elastīgu darba inspekciju, un būtu 
jānodrošina pietiekams finansējums, lai 
kompetentās iestādes varētu konstatēt un 
apkarot noteikumu nepareizu 
piemērošanu un apiešanu. Dalībvalstīm 
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jābūt tiesīgām veikt visas pārbaudes, kas 
vajadzīgas, lai pilnībā izpildītu 
Direktīvas 96/71/EK 5. panta un šīs 
direktīvas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Obligātas ir stingras, regulāras un 
elastīgas kontroles dalībvalstīs, un tās visā 
Eiropā ir jānodrošina kompetentajām 
valstu iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstis veic atbilstošus 
pasākumus, lai novērstu to, ka uzņēmumi 
nepareizi piemēro un/vai apiet 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
noteikumus, liedzot norīkotajiem darba 
ņēmējiem izmantot savas tiesības vai 
apturot šādas tiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Darbā norīkotos darba ņēmējus 
nedrīkst izmantot, lai aizvietotu 
streikojošos darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Darbā norīkotos darba ņēmējus 
nedrīkstētu izmantot, lai aizvietotu 
streikojošos darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Kompetentās iestādes visaptveroši 
izvērtē visus faktiskos apstākļus, lai 
konstatētu, vai attiecīgais uzņēmums 
tiešām darbojas. Ja nav iespējams gūt 
pierādījumus, pieņem, ka attiecīgais 
uzņēmums ir reģistrēts valstī, kurā tas 
sniedz pakalpojumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10c) Dalībvalstis ir tiesīgas veikt visas 
pārbaudes, kas vajadzīgas, lai pilnībā 
ievērotu Direktīvas 96/71/EK 5. panta un 
šīs direktīvas noteikumus. Būtiski ir 
dalībvalstīs veikt stingras, regulāras un 
elastīgas pārbaudes un nodrošināt 
pietiekamu finansējumu, lai kompetentās 
iestādes varētu konstatēt un apkarot 
noteikumu apiešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Turklāt izšķirīga nozīme ir sadarbības
garam, nepārtrauktam dialogam un 
savstarpējai sapratnei.

(11) Ņemot vērā to, ka uzņēmējas 
dalībvalsts spēja noteikt faktiskos 
apstākļus, kas attiecas uz ārvalstu 
uzņēmumu, ir ierobežota, sadarbība ar 
reģistrācijas dalībvalsti ir būtiska, un 
jāturpina to uzlabot. Turklāt izšķirīga 
nozīme ir palīdzības garam, nepārtrauktam 
dialogam un savstarpējai sapratnei.

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dalībvalstīm būtu jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai novērstu to, ka uzņēmumi 
nepareizi piemēro un/vai apiet 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
noteikumus, liedzot norīkotajiem darba 
ņēmējiem izmantot savas tiesības vai 
apturot šādas tiesības. Jo īpaši jānovērš 
darba ņēmēju norīkošana streikojošo 
darba ņēmēju aizstāšanai, secīga 
iecelšana tajā pašā amatā un fiktīva 
pašnodarbinātība.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Kompetentajām iestādēm jāveic visu 
faktisko apstākļu vispārējs novērtējums, 
lai noteiktu, vai uzņēmums ir faktiski 
reģistrēts dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, 
uz kuru tas vērš savus pakalpojumus. 
Dalībvalstīm jānodrošina, ka uzņēmumi 
sniedz nepieciešamos pierādījumus. Ja 
nevar konstatēt, ka reģistrācijas 
dalībvalstī faktiski ir veikta būtiska 
darbība, uzņēmums šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK nolūkā būtu 
jāuzskata par reģistrētu tajā dalībvalstī, uz 
kuru veic norīkošanu darbā.
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Or. en

Grozījums Nr. 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Lai novērtētu, vai norīkotais darba 
ņēmējs veic darbu uz laiku dalībvalstī, kas 
nav tā dalībvalsts, kurā viņš parasti 
strādā, būtu jāpārbauda visi apstākļi, kuri 
raksturo šādu darba ņēmēja darbu un 
stāvokli. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
uzņēmumi sniedz nepieciešamos 
pierādījumus. Ja nevar konstatēt, ka 
darba ņēmējs ir norīkots darba ņēmējs šīs 
direktīvas vai Direktīvas 96/71/EK 
nozīmē, jāuzskata, ka viņš parasti ir 
nodarbināts tajā dalībvalstī, uz kuru veic 
norīkošanu darbā, Regulas (EK) 
Nr. 593/2008 nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11d) Ja nodarbinātības noteikumi un 
nosacījumi reģistrācijas dalībvalstī un/vai 
dalībvalstī, uz kuru veic norīkošanu 
darbā, ir labvēlīgāki norīkotajiem darba 
ņēmējiem nekā šajā direktīvā un/vai 
Direktīvā 96/71/EK paredzētie, piemēro 
labvēlīgākos noteikumus un nosacījumus.



AM\919866LV.doc 33/88 PE500.574v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 121
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un 
komptentajām iestādēm būtu pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tam 
nebūtu jākavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošana administratīvās 
sadarbības jomā.

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un 
kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto 
vienīgi Iekšējā tirgus informācijas sistēma 
(IMI) visos gadījumā, kad tas iespējams. 
Tomēr tam nebūtu jāskar divpusēju 
vienošanos vai pasākumu piemērošana 
administratīvās sadarbības jomā tajās 
nozarēs, kurās IMI sistēmu nepiemēro.

Or. cs

Grozījums Nr. 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un 
komptentajām iestādēm būtu pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tam 
nebūtu jākavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošana administratīvās 
sadarbības jomā.

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un 
kompetentajām iestādēm būtu pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tam 
nebūtu jākavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošana administratīvās 
sadarbības jomā, jo šādi sadarbības 
mehānismi ir apliecinājuši savu 
rezultativitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 123
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un 
komptentajām iestādēm būtu pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tam 
nebūtu jākavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošana administratīvās 
sadarbības jomā.

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un 
kompetentajām iestādēm būtu pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tas 
nekavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošanu administratīvās 
sadarbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu savstarpējā sadarbība ir norīkoto darba ņēmēju tiesību galvenais 
aizsardzības mehānisms. Jāuzsver, ka šī direktīva atļauj divpusēju un/vai daudzpusēju 
sadarbību, vienlaikus arī atzīstot potenciālo ieguvumu, pieņemot IMI sistēmu, lai sekmētu 
informācijas pārsūtīšanu.

Grozījums Nr. 124
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dalībvalstu administratīvajai 
sadarbībai un savstarpējai palīdzībai būtu 
jāatbilst Direktīvas 95/46/EK noteikumiem 
par personu datu aizsardzību, un attiecībā 
uz administratīvo sadarbību, izmantojot 
IMI, tai arī būtu jāatbilst Eiropas 

(13) Dalībvalstu administratīvajai 
sadarbībai un visplašākajai savstarpējai un 
pastāvīgajai palīdzībai būtu jāatbilst 
Direktīvas 95/46/EK noteikumiem par 
personu datu aizsardzību, un attiecībā uz 
administratīvo sadarbību, izmantojot IMI, 
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Parlamenta un Padomes 2000. gada 
18. decembra Regulai (EK) Nr. 45/2001 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi ES iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti un 
Regulai (ES) xxx par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (IMI regula).

tai arī būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 18. decembra Regulai 
(EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi ES iestādēs un struktūrās un par 
šādu datu brīvu apriti un Regulai (ES) xxx 
par administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI 
regula).

Or. de

Grozījums Nr. 125
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt
vispārēji pieejamu informāciju par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem ne tikai pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajiem darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, un nodrošināt tās faktisku 
pieejamību vēl būtu jāprecizē.

(14) Problēmas piekļūt informācijai par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem ļoti bieži mudina 
pakalpojumu sniedzējus nepiemērot spēkā 
esošos noteikumus; dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka šāda informācija ir 
vispārēji pieejama, un jānodrošina tās 
faktiska pieejamība ne tikai pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajiem darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem. Šis pienākums vēl būtu 
jāprecizē, jo īpaši attiecībā uz vispārēji 
saistošiem koplīgumiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 126
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt 
vispārēji pieejamu informāciju par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem ne tikai pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, bet arī
attiecīgajiem darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, un nodrošināt tās faktisku 
pieejamību vēl būtu jāprecizē.

(14) Dalībvalstīm jāinformē Komisija, kā 
tās plāno sniegt vispārēji pieejamu 
informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem, kas 
pieejama darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem no 
citām dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 127
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt vispārēji 
pieejamu informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem ne tikai 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm, bet arī attiecīgajiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, un 
nodrošināt tās faktisku pieejamību vēl būtu 
jāprecizē.

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt vispārēji 
pieejamu informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem ne tikai 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm, bet arī attiecīgajiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, un 
nodrošināt tās faktisku pieejamību vēl būtu 
jāprecizē. Pakalpojumu sniedzēja vai 
darba ņēmēja izcelsmes dalībvalstī šai 
informācijai par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem jābūt 
iztulkotai attiecīgā pakalpojumu sniedzēja 
vai darba ņēmēja valodā.

Or. fr



AM\919866LV.doc 37/88 PE500.574v01-00

LV

Grozījums Nr. 128
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt vispārēji 
pieejamu informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem ne tikai 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm, bet arī attiecīgajiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, un 
nodrošināt tās faktisku pieejamību vēl būtu 
jāprecizē.

(14) Dalībvalstu pienākums bez maksas 
sniegt vispārēji pieejamu informāciju par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem ne tikai pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajiem darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, un nodrošināt tās faktisku 
pieejamību vēl būtu jāprecizē.

Norīkotajiem darba ņēmējiem ir 
neatkarīgas tiesības uz informāciju un 
konsultāciju par nosacījumiem, ko 
piemēro darbam un nodarbinātībai. 
Dalībvalstu uzdevums ir izveidot 
atbilstīgas iestādes, kurās var vērsties 
norīkotie darba ņēmēji.

Or. de

Grozījums Nr. 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt vispārēji 
pieejamu informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem ne tikai 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm, bet arī attiecīgajiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, un 
nodrošināt tās faktisku pieejamību vēl būtu 
jāprecizē.

(14) Dalībvalstu pienākums bez maksas 
sniegt vispārēji pieejamu informāciju par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem ne tikai pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajiem darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, un nodrošināt tās faktisku 
pieejamību vēl būtu jāprecizē. Ir jāpiemēro 
sankcijas par neievērošanu, jo tas būtiski 
kavē izpildi un apgrūtina godīgu 
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konkurenci vienotajā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt vispārēji 
pieejamu informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem ne tikai 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm, bet arī attiecīgajiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, un 
nodrošināt tās faktisku pieejamību vēl būtu 
jāprecizē.

(14) Dalībvalstu pienākums bez maksas 
sniegt vispārēji pieejamu informāciju par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem ne tikai pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajiem darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, un nodrošināt tās faktisku 
pieejamību vēl būtu jāprecizē.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt vispārēji 
pieejamu informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem ne tikai 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm, bet arī attiecīgajiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, un 
nodrošināt tās faktisku pieejamību vēl būtu 
jāprecizē.

(14) Dalībvalstu pienākums bez maksas 
sniegt vispārēji pieejamu informāciju par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem ne tikai pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajiem darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, un nodrošināt tās faktisku 
pieejamību vēl būtu jāprecizē.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Norīkotajiem darba ņēmējiem ir 
tiesības uz informāciju un konsultāciju 
par nosacījumiem, ko piemēro darbam un 
nodarbinātībai. Dalībvalstu pienākums ir 
izveidot atbilstoša veida informācijas 
sniegšanas vietas, kurās bez maksas var 
vērsties norīkotie darba ņēmēji.

Or. de

Grozījums Nr. 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Norīkotajiem darba ņēmējiem ir 
individuālas tiesības uz informāciju un 
konsultāciju par noteikumiem un 
nosacījumiem, ko piemēro darbam un 
nodarbinātībai. Dalībvalstu pienākums ir 
izveidot atbilstīgas struktūras, kurās šajā 
saistībā var vērsties norīkotie darba 
ņēmēji.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

(14a) Norīkotajiem darba ņēmējiem ir 
tiesības uz informāciju un konsultāciju 
par attiecīgajiem darba un nodarbinātības 
apstākļiem. Dalībvalstu pienākums ir 
izveidot šādus informācijas un 
konsultāciju sniegšanas centrus, kuros 
var vērsties norīkotie darba ņēmēji, un 
nodrošināt tiem finansiālo atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ja nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus nosaka koplīgumi, kas ir 
pasludināti par vispārēji piemērojamiem, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šos 
koplīgumus oficiāli publicē un tie ir 
pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jākonkretizē, kādā 
veidā pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji 

(15) Ikvienā dalībvalstī jāizveido viens 
informācijas avots nolūkā nodrošināt, ka 
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var viegli piekļūt attiecīgajai informācijai; 
vēlams, lai šī informācija būtu pieejama 
vietnē atbilstoši tīmekļa piekļuves 
standartiem. Būtu vajadzīgs, ka šādas 
vietnes aptvertu jo īpaši tās vietnes, kas 
izveidotas saskaņā ar ES tiesību aktiem 
nolūkā veicināt uzņēmējdarbību un/vai 
attīstīt pārrobežu pakalpojumus.

informācija ir juridiski precīza un
saprotama. Dalībvalstīm jāizveido 
vienotas valstu tīmekļa vietnes, kurās jo 
īpaši ietverta informācija par tiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, ko piemēro norīkotajiem 
darba ņēmējiem to teritorijā, kā arī saites 
uz tām vietnēm, kas izveidotas saskaņā ar 
ES tiesību aktiem nolūkā veicināt 
uzņēmējdarbību un/vai attīstīt pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai uzlabotu un veicinātu 
savstarpējo palīdzību un pārrobežu 
sadarbību starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, saskaņā ar 
noteikumiem par personas datu 
aizsardzību būtu jāizstrādā ES mēroga 
paziņošanas un reģistrēšanas sistēma, 
pamatojoties uz pašreizējām sistēmām 
dalībvalstīs un nodrošinot savietojamību 
ar tām. Lai šāda sistēma atbilstu 
nediskriminācijas un godīgas 
konkurences principam, Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ietekmes novērtējumu par iespējām šādu 
sistēmu ieviest.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

(16) Ir ļoti svarīgi, ka uzņēmēja 
dalībvalsts turpina Direktīvas 96/71/EK 
5. pantā minēto kontroli un uzraudzību.
Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, 
dalībvalstis uz uzņēmumiem, kas 
pakalpojumu sniegšanas nolūkā norīko 
darba ņēmējus, attiecina nepieciešamos
kontroles pasākumus vai administratīvās 
formalitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
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nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

nolūkā norīko darba ņēmējus, vienmēr 
attiecina visus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes, ko tās 
konkrētajā nolūkā uzskata par efektīviem 
un vajadzīgiem. Efektīvos un lietderīgos 
kontroles pasākumus nekādā veidā 
nedrīkst ierobežot, jo citādi cīņa pret 
fiktīvo nodarbinātību kļūst neiespējama.

Or. de

Grozījums Nr. 140
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
visus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes, kas šajā 
nolūkā uzskatāmi par efektīviem un 
vajadzīgiem.
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ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

Or. de

Grozījums Nr. 141
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
jebkādus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes, ko šajā 
nolūkā uzskata par efektīviem un 
vajadzīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Martin Kastler
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
visus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes ar
nosacījumu, ka tie šajā nolūkā uzskatāmi 
par efektīviem un vajadzīgiem.

Or. de

Grozījums Nr. 143
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
nepieciešamos kontroles pasākumus vai 
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administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

administratīvās formalitātes.

Or. de

Grozījums Nr. 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
nepieciešamos kontroles pasākumus un
administratīvās formalitātes, lai efektīvi 
izskaustu krāpšanu un negodīgu 
konkurenci.
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ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, 
dalībvalstis uz uzņēmumiem, kas 
pakalpojumu sniegšanas nolūkā norīko 
darba ņēmējus, attiecina visus kontroles 
pasākumus vai administratīvās 
formalitātes, ko uzskata par atbilstošiem 
un vajadzīgiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz
uzņēmumiem, kas pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā norīko darba ņēmējus,
attiecina tikai atsevišķus kontroles 
pasākumus vai administratīvās 
formalitātes. Šādus pasākumus var noteikt 
un prasības var izvirzīt tikai tad, ja 
kompetentās iestādes bez pieprasītās 
informācijas nevar efektīvi pildīt savu 
uzraudzības funkciju, nepieciešamo 
informāciju samērīgā termiņā nevar 
vienkārši iegūt no norīkoto darba ņēmēju 
darba devēja vai no pakalpojumu sniedzēja 
reģistrācijas dalībvalsts iestādēm un/vai 
mazāk ierobežojoši pasākumi 
nenodrošinātu, ka to valsts kontroles 
pasākumu mērķi, ko uzskata par 
nepieciešamiem, tiktu sasniegti.

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
jānodrošina kontroles pasākumu vai
administratīvo formalitāšu konkrētais 
saskaņošanas līmenis. Papildus šai
minimālajai prasībai dalībvalstīm jābūt 
rīcības brīvībai veikt jebkādus pasākumus, 
ko tās uzskata par piemērotiem, lai 
uzraudzītu atbilstību nosacījumiem, ar ko 
regulē to uzņēmumu darbību, kuri ir 
pakalpojumu sniedzēji to teritorijā, un 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus. Šos 
kontroles pasākumus var noteikt un 
prasības var izvirzīt tikai tad, ja 
kompetentās iestādes bez pieprasītās 
informācijas nevar efektīvi pildīt savu 
uzraudzības funkciju, nepieciešamo 
informāciju samērīgā termiņā nevar 
vienkārši iegūt no norīkoto darba ņēmēju 
darba devēja vai no pakalpojumu sniedzēja 
reģistrācijas dalībvalsts iestādēm un/vai 
mazāk ierobežojoši pasākumi 
nenodrošinātu, ka to valsts kontroles 
pasākumu mērķi, ko uzskata par 
nepieciešamiem, tiktu sasniegti.

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
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norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka 
to valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
jebkādus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes, ko šajā 
nolūkā uzskata par efektīviem un 
vajadzīgiem. Šādus pasākumus var noteikt 
un prasības var izvirzīt tad, ja kompetentās 
iestādes bez pieprasītās informācijas nevar 
efektīvi pildīt savu uzraudzības funkciju.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Visiem 
kontroles pasākumiem un prasībām jābūt 
vienādiem Savienības līmenī un tos var 
noteikt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
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pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka to 
valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka to 
valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

Or. hu

Grozījums Nr. 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var 
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka to 
valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai šādus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādiem 
kontroles pasākumiem vai 
administratīvām formalitātēm vajadzētu 
būt samērīgiem, un tiem nevajadzētu radīt 
nepamatotu, pārmērīgu administratīvo 
slogu. Šādus pasākumus var noteikt un 
prasības var izvirzīt tikai tad, ja 
kompetentās iestādes bez pieprasītās 
informācijas nevar efektīvi pildīt savu 
uzraudzības funkciju, nepieciešamo 
informāciju samērīgā termiņā nevar 
vienkārši iegūt no norīkoto darba ņēmēju 
darba devēja vai no pakalpojumu sniedzēja 
reģistrācijas dalībvalsts iestādēm un/vai 
mazāk ierobežojoši pasākumi 
nenodrošinātu, ka to valsts kontroles 
pasākumu mērķi, ko uzskata par 
nepieciešamiem, tiktu sasniegti.



AM\919866LV.doc 51/88 PE500.574v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Jebkurā riska novērtējumā būtu 
jānosaka darbības nozares, kurās 
pakalpojumu sniegšanai norīkoto darba 
ņēmēju nodarbinātība ir koncentrēta viņu 
teritorijā. Veicot šādu riska novērtējumu, 
būtu jāņem vērā konkrētu nozaru īpašas 
problēmas un vajadzības, iepriekšējie
pārkāpumi, sociālo partneru sniegtā
informācija uz vietas, noteikumu 
apiešanas prakse, kā arī dažu darba 
ņēmēju grupu neaizsargātība.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Efektīvu slēptās nodarbinātības 
apkarošanu vajadzētu veicināt, izmantojot 
preventīvu un kontroles pasākumu 
visaptverošu sistēmu un atturošas 
sankcijas atsevišķu fiktīvu 
pašnodarbinātības gadījumu atklāšanai 
un novēršanai.

(17) “Pašnodarbinātā statusa” visu veidu 
krāpnieciska izmantošana ir jāaizliedz, 
ieviešot visaptverošu preventīvu kontroles 
pasākumu un iedarbīgu sankciju sistēmu.

Or. en
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Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Efektīvu slēptās nodarbinātības 
apkarošanu vajadzētu veicināt, izmantojot 
preventīvu un kontroles pasākumu 
visaptverošu sistēmu un atturošas sankcijas 
atsevišķu fiktīvu pašnodarbinātības 
gadījumu atklāšanai un novēršanai.

(17) Efektīvu slēptās nodarbinātības 
apkarošanu vajadzētu veicināt, izmantojot 
preventīvu un kontroles pasākumu 
visaptverošu un efektīvu sistēmu un 
atturošas sankcijas atsevišķu fiktīvu 
pašnodarbinātības gadījumu atklāšanai un 
novēršanai. Šajā saistībā ir svarīgi, lai 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu 
līdzekļi, ar ko pārbaudīt, vai ir padotības 
situācija starp iespējami pašnodarbināto 
personu un viņa darba devēju.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Pie efektīvas spēkā esošo 
nodarbinātības nosacījumu īstenošanas 
pieskaitāma arī fiktīvās nodarbinātības 
izskaušana. Tai ir izšķiroša nozīme, lai 
novērstu iespējamo ļaunprātīgo 
izmantošanu. Kompetentajai iestādei 
jābūt līdzekļiem, kā pārbaudīt, vai 
iespējami pašnodarbināto darba ņēmēju 
lielā mērā atkārtoti nenodarbina tas pats 
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darba devējs un vai pašnodarbinātā 
persona un darba devējs nav viens otram 
padoti.

Or. de

Grozījums Nr. 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai izskaustu fiktīvu 
pašnodarbinātību un citus spēkā esošo 
tiesību aktu pārkāpumus, būtu jāizveido 
Eiropas reģistrs, kurā iekļautu tos 
uzņēmumus, kas atkārtoti pārkāpuši šajā 
direktīvā un Direktīvā 96/71/EK 
paredzētos noteikumus. Šāda reģistra 
mērķis būtu arī nodrošināt uzņēmumiem 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
godīgu konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai apkarotu noteikumu apiešanu 
un fiktīvu pašnodarbinātību, Komisija 
apsver iespēju ieveidot Eiropas reģistru 
(“melno sarakstu”), kurā iekļauj 
uzņēmumus, kas vairākkārt pārkāpuši šīs 
direktīvas un Direktīvas 96/71/EK 
noteikumus. Šāda melnā saraksta nolūks 
būtu nodrošināt godīgu konkurenci starp 
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uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ar mērķi nodrošināt 
Direktīvas 96/71/EK labāku un vienādāku 
piemērošanu, kā arī tās praktisko izpildi, 
un pēc iespējas mazinātu piemērošanas 
un izpildes atšķirības Savienībā, 
dalībvalstīm savā teritorijā būtu 
jānodrošina, ka tiek veiktas efektīvas un 
adekvātas pārbaudes.

(18) Ar mērķi nodrošināt 
Direktīvas 96/71/EK labāku un vienādāku 
piemērošanu, kā arī tās praktisko izpildi, 
dalībvalstīm savā teritorijā būtu 
jānodrošina, ka tiek veiktas efektīvas un 
adekvātas pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ar mērķi nodrošināt 
Direktīvas 96/71/EK labāku un vienādāku 
piemērošanu, kā arī tās praktisko izpildi, 
un pēc iespējas mazinātu piemērošanas un 
izpildes atšķirības Savienībā, dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jānodrošina, ka tiek 
veiktas efektīvas un adekvātas pārbaudes.

(18) Ar mērķi nodrošināt 
Direktīvas 96/71/EK labāku un vienādāku 
piemērošanu, kā arī tās praktisko izpildi, 
un pēc iespējas mazinātu piemērošanas un 
izpildes atšķirības Savienībā, dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jānodrošina, ka tiek 
veiktas efektīvas un adekvātas pārbaudes. 
Turklāt dalībvalstīm jābūt tiesībām 
jebkurā laikā un jebkādā nolūkā 
attiecināt uz uzņēmumiem, kas norīko 
darba ņēmējus pakalpojumu sniegšanai, 
jebkādus kontroles pasākumus vai 
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administratīvās formalitātes, ko tās 
uzskata par efektīviem un vajadzīgiem. 
Tas kalpo fiktīvās nodarbinātības 
izskaušanai.

Or. de

Grozījums Nr. 158
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šai sakarā ļoti liela nozīme ir 
dalībvalstu darba inspekcijām, sociālajiem 
partneriem un citām pārraudzības 
struktūrām, un tām arī turpmāk jābūt 
izšķirīgām.

(19) Šai sakarā ļoti liela nozīme ir 
dalībvalstu darba inspekcijām, sociālajiem 
partneriem un citām pārraudzības 
struktūrām, un tām arī turpmāk jābūt 
izšķirīgām. Pārraudzības iestāžu darbu 
nedrīkst ierobežot nekādā veidā.

Or. de

Grozījums Nr. 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai spētu elastīgi reaģēt uz darba 
tirgu un darba attiecību sistēmu dažādību, 
konkrētus norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus izņēmuma kārtā drīkst 
pārraudzīt citi dalībnieki un/vai 
struktūras, ja tie attiecīgajām personām 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzības līmeni 
un pārraudzību veic nediskriminējoši un 
objektīvi.

svītrots



PE500.574v01-00 56/88 AM\919866LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai spētu elastīgi reaģēt uz darba tirgu 
un darba attiecību sistēmu dažādību, 
konkrētus norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus
izņēmuma kārtā drīkst pārraudzīt citi 
dalībnieki un/vai struktūras, ja tie 
attiecīgajām personām nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzības līmeni un 
pārraudzību veic nediskriminējoši un 
objektīvi.

(20) Lai ņemtu vērā darba tirgu un darba 
attiecību sistēmu dažādību, dalībvalstis 
saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un 
praksi ir tiesīgas uzdot citiem 
dalībniekiem un/vai struktūrām uzraudzīt 
konkrētus norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus, ja tie attiecīgajām personām 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzības līmeni 
un pārraudzību veic nediskriminējoši un 
objektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir īpaši vēlams, lai dalībvalstis 
iedibinātu vienotāku pieeju darba 
inspekcijas jomā. Turklāt būtu jāizvērtē 
nepieciešamība izstrādāt vienotus 
standartus nolūkā izveidot salīdzināmas 
metodes, praksi un standartu minimumu 
Savienības līmenī.

(22) Ir īpaši vēlams, lai dalībvalstis 
iedibinātu vienotāku pieeju darba 
inspekcijas jomā. Turklāt būtu jāizvērtē 
nepieciešamība izstrādāt vienotus 
standartus nolūkā izveidot salīdzināmas 
metodes, praksi un standartu minimumu 
Savienības līmenī. Vienotu standartu 
izstrāde tomēr nedrīkst radīt 
ierobežojumus dalībvalstīm, lai efektīvi 
izskaustu fiktīvo nodarbinātību. 

Or. de
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Grozījums Nr. 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai atvieglotu Direktīvas 96/71/EK 
izpildi un nodrošinātu tās efektīvāku 
piemērošanu, būtu vajadzīgi efektīvi 
sūdzību iesniegšanas mehānismi, kurus 
darbā norīkotie darba ņēmēji var izmantot, 
lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai ar attiecīgo izraudzīto 
trešo pušu, piemēram, arodbiedrību vai citu 
apvienību, kā arī sociālo partneru kopīgi 
pārvaldīto struktūru starpniecību. Šie 
mehānismi būtu jāpiemēro, neskarot valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

(23) Lai atvieglotu Direktīvas 96/71/EK 
izpildi un nodrošinātu tās efektīvāku 
piemērošanu, būtu vajadzīgi efektīvi 
sūdzību iesniegšanas mehānismi, kurus 
darbā norīkotie darba ņēmēji var izmantot, 
lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai ar attiecīgo izraudzīto 
trešo pušu, piemēram, arodbiedrību vai citu 
apvienību, kā arī sociālo partneru kopīgi
pārvaldīto struktūru starpniecību.
Apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām ir likumīgas 
intereses Direktīvas 96/71/EK izpildē, 
darba ņēmēja vārdā var iesaistīties 
jebkurā tiesas vai administratīvā procesā.
Šie mehānismi būtu jāpiemēro, neskarot 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai atvieglotu Direktīvas 96/71/EK 
izpildi un nodrošinātu tās efektīvāku 
piemērošanu, būtu vajadzīgi efektīvi 
sūdzību iesniegšanas mehānismi, kurus 
darbā norīkotie darba ņēmēji var izmantot, 
lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai ar attiecīgo izraudzīto 
trešo pušu, piemēram, arodbiedrību vai citu 
apvienību, kā arī sociālo partneru kopīgi 

(23) Lai atvieglotu Direktīvas 96/71/EK 
izpildi un nodrošinātu tās efektīvāku 
piemērošanu, būtu vajadzīgi efektīvi 
sūdzību iesniegšanas mehānismi, kurus 
darbā norīkotie darba ņēmēji var izmantot, 
lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai, ja viņi izsaka skaidru 
piekrišanu, ar attiecīgo izraudzīto trešo 
pušu, piemēram, arodbiedrību vai citu 
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pārvaldīto struktūru starpniecību. Šie 
mehānismi būtu jāpiemēro, neskarot valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

apvienību, kā arī sociālo partneru kopīgi 
pārvaldīto struktūru starpniecību. Šie 
mehānismi būtu jāpiemēro, neskarot valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

Or. cs

Grozījums Nr. 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai atvieglotu Direktīvas 96/71/EK 
izpildi un nodrošinātu tās efektīvāku 
piemērošanu, būtu vajadzīgi efektīvi 
sūdzību iesniegšanas mehānismi, kurus 
darbā norīkotie darba ņēmēji var izmantot, 
lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai ar attiecīgo izraudzīto 
trešo pušu, piemēram, arodbiedrību vai citu 
apvienību, kā arī sociālo partneru kopīgi 
pārvaldīto struktūru starpniecību. Šie 
mehānismi būtu jāpiemēro, neskarot valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

(23) Lai atvieglotu Direktīvas 96/71/EK 
izpildi un nodrošinātu tās efektīvāku 
piemērošanu, būtu vajadzīgi efektīvi 
sūdzību iesniegšanas mehānismi, kurus 
darbā norīkotie darba ņēmēji var izmantot, 
lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai ar attiecīgo izraudzīto 
trešo pušu, piemēram, arodbiedrību vai citu 
apvienību, kā arī sociālo partneru kopīgi 
pārvaldīto struktūru starpniecību. Šie 
mehānismi būtu jāpiemēro, neskarot valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās. Arodbiedrībām jābūt 
kolektīvas rīcības tiesībām un pārstāvības 
prasības iespējai.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 166
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 

svītrots
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attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Lai norīkotajiem darba ņēmējiem nodrošinātu pilnīgu juridisko skaidrību un aizsargātu 
uzņēmumus, kas darbojas godprātīgi, tiešajiem darba devējiem vienmēr ir jābūt atbildīgiem 
neatkarīgi no to vietas apakšuzņēmēju ķēdē.

Grozījums Nr. 167
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 

svītrots
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preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

Or. hu

Grozījums Nr. 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 169
Marek Henryk Migalski
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Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 170
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 

(24) Lai izskaustu apakšuzņēmuma 
līgumu ļaunprātīgu izmantošanu un lai 
aizsargātu norīkoto darba ņēmēju tiesības, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka visās nozarēs 
darbuzņēmējus var saukt pie atbildības 
par tās atlīdzības samaksāšanu, kas 
pienākas norīkotajiem darba ņēmējiem.
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partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 171
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 

(24) Būvniecības nozarē un citur pārsvarā 
tiek slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un 
ar mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka visus 
darbuzņēmējus visā pasūtījumu ķēdē var 
saukt pie atbildības par tās atlīdzības 
samaksāšanu, kas pienākas norīkotajiem 
darba ņēmējiem.
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tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

(24) Lai samazinātu pārkāpumus 
gadījumos, kad tiek slēgti apakšuzņēmuma 
līgumi, un aizsargātu norīkoto darba 
ņēmēju tiesības, ir jānodrošina, ka visiem 
pakārtotajiem līgumslēdzējiem ir 
pienākums samaksāt norīkotajiem darba 
ņēmējiem visu atlīdzību, kas viņiem 
pienākas.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

(24) Lai samazinātu pārkāpumus 
gadījumos, kad tiek slēgti apakšuzņēmuma 
līgumi, un aizsargātu norīkoto darba 
ņēmēju tiesības, ir jānodrošina, ka visās 
nozarēs visiem pakārtotajiem 
līgumslēdzējiem ir pienākums samaksāt 
norīkotajiem darba ņēmējiem visu 
atlīdzību, kas viņiem pienākas.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka tiek pieņemti 
nozarei raksturīgi noteikumi.
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struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās tīrās 
darba algas, piemaksu pie algas un/vai 
iemaksu maksāšanu sociālo partneru kopīgi 
pārvaldītos fondos vai struktūrās, kurus 
reglamentē tiesību akti vai kolektīvie 
līgumi, ciktāl uz tiem attiecas Direktīvas 
96/71/EK 3. panta 1. punkts, papildus 
darba devējam vai tā vietā, pie atbildības 
var saukt vismaz darbuzņēmēju, kura darba 
devējs ir tiešais apakšuzņēmējs. 
Darbuzņēmēju pie atbildības nesauc, ja 
viņš ir izpildījis uzticamības pārbaudi. Tā 
var ietvert preventīvus pasākumus saistībā 
ar pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās tīrās 
darba algas, piemaksu pie algas un/vai 
iemaksu maksāšanu sociālo partneru kopīgi 
pārvaldītos fondos vai struktūrās, kurus 
reglamentē tiesību akti vai kolektīvie 
līgumi, ciktāl uz tiem attiecas Direktīvas 
96/71/EK 3. panta 1. punkts, papildus 
darba devējam vai tā vietā, pie atbildības 
var saukt vismaz darbuzņēmēju, kura darba 
devējs ir tiešais vai netiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis apakšuzņēmējs, 
tostarp attiecīgā gadījumā tā var balstīties 
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iestādēm. uz informāciju no valsts iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās tīrās 
darba algas, piemaksu pie algas un/vai 
iemaksu maksāšanu sociālo partneru kopīgi 
pārvaldītos fondos vai struktūrās, kurus 
reglamentē tiesību akti vai kolektīvie 
līgumi, ciktāl uz tiem attiecas Direktīvas 
96/71/EK 3. panta 1. punkts, papildus 
darba devējam vai tā vietā, pie atbildības 
var saukt vismaz darbuzņēmēju, kura darba 
devējs ir tiešais apakšuzņēmējs. 
Darbuzņēmēju pie atbildības nesauc, ja 
viņš ir izpildījis uzticamības pārbaudi. Tā 
var ietvert preventīvus pasākumus saistībā 
ar pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

(24) Konkrētās nozarēs pārsvarā tiek slēgti 
apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar mērķi 
aizsargāt norīkoto darba ņēmēju tiesības 
vajag nodrošināt, ka šajā nozarē par 
norīkoto darba ņēmēju minimālās tīrās 
darba algas, piemaksu pie algas un/vai 
iemaksu maksāšanu sociālo partneru kopīgi 
pārvaldītos fondos vai struktūrās, kurus 
reglamentē tiesību akti vai kolektīvie 
līgumi, ciktāl uz tiem attiecas Direktīvas 
96/71/EK 3. panta 1. punkts, papildus 
darba devējam vai tā vietā, pie atbildības 
var saukt vismaz darbuzņēmēju, kura darba 
devējs ir tiešais apakšuzņēmējs. 
Darbuzņēmēju pie atbildības nesauc, ja 
viņš ir izpildījis uzticamības pārbaudi. Tā 
var ietvert preventīvus pasākumus saistībā 
ar pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās tīrās 
darba algas, piemaksu pie algas un/vai 
iemaksu maksāšanu sociālo partneru kopīgi 
pārvaldītos fondos vai struktūrās, kurus 
reglamentē tiesību akti vai kolektīvie 
līgumi, ciktāl uz tiem attiecas Direktīvas 
96/71/EK 3. panta 1. punkts, papildus 
darba devējam vai tā vietā, pie atbildības 
var saukt vismaz darbuzņēmēju, kura darba 
devējs ir tiešais apakšuzņēmējs. 
Darbuzņēmēju pie atbildības nesauc, ja 
viņš ir izpildījis uzticamības pārbaudi. Tā 
var ietvert preventīvus pasākumus saistībā 
ar pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

(24) Pārrobežu pakalpojumu sniegšanas 
kontekstā arvien vairāk tiek slēgti 
apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar mērķi 
aizsargāt norīkoto darba ņēmēju tiesības 
vajag nodrošināt, ka šajā nozarē par 
norīkoto darba ņēmēju minimālās tīrās 
darba algas, piemaksu pie algas un/vai 
iemaksu maksāšanu sociālo partneru kopīgi 
pārvaldītos fondos vai struktūrās, kurus 
reglamentē tiesību akti vai kolektīvie 
līgumi, ciktāl uz tiem attiecas Direktīvas 
96/71/EK 3. panta 1. punkts, papildus 
darba devējam vai tā vietā, pie atbildības 
var saukt vismaz darbuzņēmēju, kura darba 
devējs ir tiešais apakšuzņēmējs. 
Darbuzņēmēju pie atbildības nesauc, ja 
viņš ir izpildījis uzticamības pārbaudi. Tā 
var ietvert preventīvus pasākumus saistībā 
ar pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 178
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 179
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai norīkotajiem darba ņēmējiem nodrošinātu pilnīgu juridisko skaidrību un aizsargātu 
uzņēmumus, kas darbojas godprātīgi, tiešajiem darba devējiem vienmēr ir jābūt atbildīgiem 
neatkarīgi no to vietas apakšuzņēmēju ķēdē.

Grozījums Nr. 180
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

svītrots

Or. hu
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Grozījums Nr. 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums



AM\919866LV.doc 71/88 PE500.574v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 184
Marek Henryk Migalski

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 

svītrots
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ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

(25) Dalībvalstīm ir rīcības brīvība 
saglabāt vai ieviest stingrāku regulējumu 
par tiesībām, kas radušās norīkotajiem
darba ņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 187
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi var 
saukt pie atbildības citus darbuzņēmējus, 
vai arī viņu atbildību var ierobežot, valsts 
vai nozares līmenī apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem.

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi var 
saukt pie atbildības citus darbuzņēmējus, 
valsts vai nozares līmenī apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem.

Or. de
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Grozījums Nr. 188
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Dalībvalstīm ir rīcības brīvība 
saglabāt vai ieviest stingrāku regulējumu 
par ģenerāluzņēmēja atbildību.

Or. de

Grozījums Nr. 189
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 
kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 190
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 
kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 191
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 
kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

svītrots

Or. hu
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Grozījums Nr. 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 
kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 

svītrots
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kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 
kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai norīkotajiem darba ņēmējiem nodrošinātu pilnīgu juridisko skaidrību un aizsargātu 
uzņēmumus, kas darbojas godprātīgi, tiešajiem darba devējiem vienmēr ir jābūt atbildīgiem 
neatkarīgi no to vietas apakšuzņēmēju ķēdē.

Grozījums Nr. 195
Marek Henryk Migalski

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo svītrots
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aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 
kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 
kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

(26) Šīs direktīvas noteikumi nekādā 
gadījumā neierobežo pašreizējās 
dalībvalstu sistēmas, ar kurām panāk 
noteikumu ievērošanu piegādes ķēdē, 
nodrošinot labākus apstākļus un 
aizsardzību darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Jean-Luc Bennahmias
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Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās interesēs 
ir pienākums izvirzīt darbuzņēmējam 
atbildības prasības, ja tiešais 
apakšuzņēmējs ir pakalpojumu sniedzējs, 
kas reģistrēts citā dalībvalstī un norīko 
darba ņēmējus. Šie norīkotie darba ņēmēji 
attiecībā uz iespēju pieprasīt nesamaksāto
darba samaksu vai nodokļu atmaksu, vai 
nepamatoti ieturēto sociālo iemaksu 
atmaksu nav tādā pašā situācijā kā tie darba 
ņēmēji, kurus nodarbinājis tiešais
apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās interesēs 
ir pienākums izvirzīt darbuzņēmējam 
atbildības prasības, ja tiešais vai netiešais 
apakšuzņēmējs ir pakalpojumu sniedzējs, 
kas reģistrēts citā dalībvalstī un norīko 
darba ņēmējus. Šie norīkotie darba ņēmēji 
attiecībā uz iespēju pieprasīt nesamaksāto 
darba samaksu vai nodokļu atmaksu, vai 
nepamatoti ieturēto sociālo iemaksu 
atmaksu nav tādā pašā situācijā kā tie darba 
ņēmēji, kurus nodarbinājis apakšuzņēmējs, 
kas reģistrēts darbuzņēmēja reģistrācijas 
dalībvalstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās interesēs 
ir pienākums izvirzīt darbuzņēmējam 
atbildības prasības, ja tiešais 
apakšuzņēmējs ir pakalpojumu sniedzējs, 
kas reģistrēts citā dalībvalstī un norīko 
darba ņēmējus. Šie norīkotie darba ņēmēji 
attiecībā uz iespēju pieprasīt nesamaksāto 
darba samaksu vai nodokļu atmaksu, vai 
nepamatoti ieturēto sociālo iemaksu 
atmaksu nav tādā pašā situācijā kā tie darba 
ņēmēji, kurus nodarbinājis tiešais 
apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās interesēs 
ir pienākums izvirzīt darbuzņēmējam 
īpašus nosacījumus, ja tiešais 
apakšuzņēmējs ir pakalpojumu sniedzējs, 
kas reģistrēts citā dalībvalstī un norīko 
darba ņēmējus. Šie norīkotie darba ņēmēji 
attiecībā uz iespēju pieprasīt nesamaksāto 
darba samaksu vai nodokļu atmaksu, vai 
nepamatoti ieturēto sociālo iemaksu 
atmaksu nav tādā pašā situācijā kā tie darba 
ņēmēji, kurus nodarbinājis tiešais 
apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

Or. fr
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Grozījums Nr. 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Šo direktīvu un Direktīvu 96/71/EK 
attiecina arī uz transporta uzņēmumiem, 
izņemot jūras transportā iesaistītos 
uzņēmumus, kas norīko darba ņēmējus uz 
citām dalībvalstīm, ieskaitot gaisa 
transportu un kravu pārvadājumus, kā arī 
kabotāžas darbības, kā atzīts 
17. apsvērumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā Nr. 1072/2009/EK par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
piekļuvi starptautisko kravas 
autopārvadājumu tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Publiskajiem un privātajiem
tiešajiem klientiem arī ir rūpības 
pienākums un nozīme, lai nodrošinātu, ka 
norīkoto darba ņēmēju tiesības ir 
ievērotas, ja šos darba ņēmējus tieši 
nodarbina līgumslēdzējs. Solidārās 
atbildības instruments, ko paredzējuši 
līgumslēdzēji, kuru norīkotos darba 
ņēmējus nodarbina apakšuzņēmējs, tādā 
pašā veidā būtu jāpiemēro tiem klientiem, 
kuru norīkotos darba ņēmējus nodarbina 
līgumslēdzējs, jo var būt tā, ka šā 
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līgumslēdzēja norīkotie darba ņēmēji ir 
tādā pašā situācijā, kā tie darba ņēmēji, 
kurus nodarbina klienta reģistrācijas 
dalībvalstī reģistrēts uzņēmums, attiecībā 
uz iespēju pieprasīt nesamaksāto darba 
samaksu vai nodokļu atmaksu, vai 
nepamatoti ieturēto sociālo iemaksu 
atmaksu. Tomēr šie pasākumi nebūtu 
jāpiemēro privātpersonām, kurām nav 
iespēju veikt tādas pašas pārbaudes, kā 
tiešajiem klientiem-uzņēmējiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstu sistēmas attiecībā uz 
uzlikto administratīvo sodu un/vai sankciju 
izpildes līdzekļiem pārrobežu situācijās 
atšķiras, tāpēc tiek ietekmēta iekšējā tirgus 
pareiza darbība, un rodas risks, ka 
nodrošināt darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem līdzvērtīgu aizsardzības līmeni 
visā Savienībā ir ļoti grūti vai pat 
neiespējami.

(27) Dalībvalstu sistēmas attiecībā uz 
uzlikto administratīvo sodu un/vai sankciju 
izpildes līdzekļiem pārrobežu situācijās 
atšķiras, tāpēc tiek ietekmēta iekšējā tirgus 
pareiza darbība, un rodas risks, ka 
nodrošināt darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem līdzvērtīgu aizsardzības līmeni 
visā Savienībā ir ļoti grūti vai pat 
neiespējami. Šādus sodus un sankcijas 
izpilda tad, ja tās uzliktas darba tiesas vai 
koplīgumos noteikto nodarbinātības 
nosacījumu neievērošanas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstu sistēmas attiecībā uz
uzlikto administratīvo sodu un/vai sankciju 
izpildes līdzekļiem pārrobežu situācijās 
atšķiras, tāpēc tiek ietekmēta iekšējā tirgus 
pareiza darbība, un rodas risks, ka 
nodrošināt darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem līdzvērtīgu aizsardzības līmeni 
visā Savienībā ir ļoti grūti vai pat 
neiespējami.

(27) Dalībvalstu sistēmas attiecībā uz 
uzlikto administratīvo sodu un/vai sankciju 
izpildes līdzekļiem saistībā ar norīkotu 
darba ņēmēju situāciju atbilstoši šai 
direktīvai un Direktīvai 96/71/EK 
pārrobežu situācijās atšķiras, tāpēc tiek 
ietekmēta iekšējā tirgus pareiza darbība, un 
rodas risks, ka nodrošināt darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem līdzvērtīgu 
aizsardzības līmeni visā Savienībā ir ļoti 
grūti vai pat neiespējami.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Būtu jānodrošina, ka tiek efektīvi 
izpildīti pamatnoteikumi, kas reglamentē 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas nolūkos, veicot 
īpašus pasākumus, kuri lielāko uzmanību 
pievērš administratīvo sodu un sankciju 
pārrobežu izpildei. Tādēļ dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšana šai jomā ir būtiska, 
lai nodrošinātu augstāku, līdzvērtīgāku un 
salīdzināmāku aizsardzības līmeni, kas 
nepieciešams iekšējā tirgus pareizai 
darbībai.

(28) Būtu jānodrošina, ka tiek efektīvi 
izpildīti pamatnoteikumi, kas reglamentē 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas nolūkos, veicot 
īpašus pasākumus, kuri lielāko uzmanību 
pievērš administratīvo sodu un sankciju 
pārrobežu izpildei attiecībā uz norīkotu 
darba ņēmēju situāciju atbilstoši šai 
direktīvai un Direktīvai 96/71/EK. Tādēļ 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana šai jomā 
ir būtiska, lai nodrošinātu augstāku, 
līdzvērtīgāku un salīdzināmāku 
aizsardzības līmeni, kas nepieciešams 
iekšējā tirgus pareizai darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ja tiktu pieņemti vienoti noteikumi par 
savstarpējās palīdzības sniegšanu, izpildes 
pasākumu atbalstu un saistītajām 
izmaksām, kā arī vienotas prasības par to 
lēmumu paziņošanu, kas saistīti ar 
piespriestajām administratīvajām 
sankcijām un sodiem, tiktu atrisināti 
vairāki praktiski pārrobežu izpildes 
jautājumi un tiktu garantēta labāka saziņa 
par šādiem lēmumiem, ko pieņēmusi cita 
dalībvalsts, un to labāka izpilde.

(29) Ja tiktu pieņemti vienoti noteikumi par 
savstarpējās palīdzības sniegšanu, izpildes 
pasākumu atbalstu un saistītajām 
izmaksām, kā arī vienotas prasības par to 
lēmumu paziņošanu, kas saistīti ar 
piespriestajām administratīvajām 
sankcijām un sodiem attiecībā uz norīkotu 
darba ņēmēju situāciju atbilstoši šai 
direktīvai un Direktīvai 96/71/EK, tiktu 
atrisināti vairāki praktiski pārrobežu 
izpildes jautājumi un tiktu garantēta labāka 
saziņa par šādiem lēmumiem, ko 
pieņēmusi cita dalībvalsts, un to labāka 
izpilde.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai gan tiktu iedibināti vienotāki 
sankciju un sodu pārrobežu izpildes 
noteikumi un gadījumos, kad tie nav 
samaksāti, nepieciešami vienotāki kritēriji 
turpmākām procedūrām, šiem 
noteikumiem nebūtu jāskar dalībvalstu 
kompetence izveidot savu sodu, sankciju 
un soda naudu sistēmu vai atgūšanas 
pasākumus, kas pieejami saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem.

(30) Lai gan attiecībā uz norīkotu darba 
ņēmēju situāciju atbilstoši šai direktīvai 
un Direktīvai 96/71/EK tiktu iedibināti 
vienotāki sankciju un sodu pārrobežu 
izpildes noteikumi un gadījumos, kad tie 
nav samaksāti, nepieciešami vienotāki 
kritēriji turpmākām procedūrām, šiem 
noteikumiem nebūtu jāskar dalībvalstu 
kompetence izveidot savu sodu, sankciju 
un soda naudu sistēmu vai atgūšanas 
pasākumus, kas pieejami saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai gan tiktu iedibināti vienotāki 
sankciju un sodu pārrobežu izpildes 
noteikumi un gadījumos, kad tie nav 
samaksāti, nepieciešami vienotāki kritēriji 
turpmākām procedūrām, šiem 
noteikumiem nebūtu jāskar dalībvalstu 
kompetence izveidot savu sodu, sankciju 
un soda naudu sistēmu vai atgūšanas 
pasākumus, kas pieejami saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Pamatojums

Valodniecisks grozījums (attiecas tikai uz tekstu poļu valodā).

Grozījums Nr. 207
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šīs direktīvas mērķis nav nedz 
iedibināt saskaņotus noteikumus tiesiskās 
sadarbības jomā, jurisdikcijā, nedz atzīt un 
izpildīt lēmumus civillietās un 
komerclietās, nedz arī izskatīt piemērojamo 
tiesību aktu jautājumus.

(31) Šīs direktīvas mērķis nav nedz 
iedibināt saskaņotus noteikumus tiesiskās 
sadarbības jomā, jurisdikcijā, nedz atzīt un 
izpildīt lēmumus civillietās un 
komerclietās, nedz arī izskatīt piemērojamo 
tiesību aktu jautājumus vai ierobežot 
dalībvalstu kontroles pasākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas.

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas. Ieviešot Direktīvu 96/71/EK, 
saglabājas dalībvalstu nepietiekamas 
sadarbības problēma. Tas traucē 
uzņēmumiem radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un aizsargāt darba 
ņēmējus. Ja dalībvalstis neievēro šajā 
direktīvā un Direktīvā 96/71/EK 
paredzētos noteikumus, Komisijai saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienību būtu 
jāceļ prasība tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas.

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas. Ja dalībvalstis pilnībā neievēro 
šo direktīvu, Komisijai pret tām būtu 
jāuzsāk pienākumu neizpildes procedūra.

Or. en
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Pamatojums

Ja dalībvalstis pareizi neīstenoja spēkā esošo direktīvu, sekoja vairāki Tiesas spriedumi, ar 
kuriem pilnībā neizdevās risināt plašāko jautājumu par atbilstības neievērošanu. Ir būtiski, ka
visi iesaistītie dalībnieki apzinās pareizas īstenošanas svarīgumu, lai tiktu aizsargātas darba 
ņēmēju tiesības un nodrošināta vienotā tirgus netraucēta darbība.

Grozījums Nr. 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas.

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas. Diemžēl dalībvalstis joprojām 
pietiekami nesadarbojas 
Direktīvas 96/71/EK izpildē, un līdz ar to 
tiek apgrūtināta vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu radīšana uzņēmumiem un darba 
ņēmēju aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)



PE500.574v01-00 86/88 AM\919866LV.doc

LV

sankcijas.

Or. pl

Pamatojums

Valodniecisks grozījums (attiecas tikai uz tekstu poļu valodā).

Grozījums Nr. 212
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas.

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas. Ja dalībvalstis pilnībā neievēro 
šo direktīvu, Komisijai pret tām būtu 
jāuzsāk pienākumu neizpildes procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šajā direktīvā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo 
īpaši personas datu aizsardzība (8. pants), 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), brīvība veikt 

(33) Šajā direktīvā un Direktīvā 96/71/EK
ir respektētas pamattiesības un ievēroti 
principi, kas atzīti Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā, SDO konvencijās un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 
personas datu aizsardzība (8. pants), 
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uzņēmējdarbību (16. pants), tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem 
(31. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu (47. pants), un 
tā īstenojama saskaņā ar minētajām 
tiesībam un principiem.

brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), brīvība veikt 
uzņēmējdarbību (16. pants), vienlīdzība 
likuma priekšā (20. pants), 
diskriminācijas aizliegums (21. pants),
tiesības uz kolektīvām sarunām un rīcību 
(28. pants), godīgiem un taisnīgiem darba 
apstākļiem (31. pants) un tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu 
tiesu (47. pants), un tā īstenojama saskaņā 
ar minētajām tiesībām un principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šajā direktīvā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo 
īpaši personas datu aizsardzība (8. pants), 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), brīvība veikt 
uzņēmējdarbību (16. pants), tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem 
(31. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu (47. pants), un 
tā īstenojama saskaņā ar minētajām 
tiesībam un principiem.

(33) Šajā direktīvā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo 
īpaši personas datu aizsardzība (8. pants), 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), brīvība veikt 
uzņēmējdarbību (16. pants), tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem 
(31. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu (47. pants), un 
attiecīgajās SDO konvencijās, un tā 
īstenojama saskaņā ar minētajām tiesībām
un principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Sociālās pamattiesības nevajadzētu 
apšaubīt, pamatojoties uz ekonomikas 
brīvībām. Tāpēc šai direktīvai jāpastiprina 
Direktīvas 96/71/EK piemērošana, jo īpaši 
ņemot vērā tiesisko nenoteiktību, kas 
izriet no Tiesas spriedumiem, īpaši Viking 
(C-438/05), Laval (C-341/05), Rüffert (C-
346/06) un Luksemburga (C-319/06).

Or. en

Grozījums Nr. 216
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Šīs direktīvas mērķi — iedibināt 
atbilstošu noteikumu, pasākumu un 
kontroles mehānismu vispārīgu vienoto 
sistēmu, kas nepieciešami, lai labāk un 
vienādāk īstenotu, piemērotu un izpildītu 
praksē Direktīvu 96/71/EK, — dalībvalstis 
pienācīgi īstenot nevar, un minētās rīcības 
mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, tāpēc Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā direktīvā ir paredzēti tikai tie 
pasākumi, kas vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai,

(34) Šīs direktīvas mērķi — visaptveroši 
stiprināt dalībvalstu kontroles 
mehānismus un pasākumus, kā arī
iedibināt atbilstošo noteikumu vispārīgu 
vienoto sistēmu, kas nepieciešami, lai 
labāk un vienādāk īstenotu, piemērotu un 
izpildītu praksē Direktīvu 96/71/EK, —
dalībvalstis pienācīgi īstenot nevar, un 
minētās rīcības mēroga un ietekmes dēļ šo 
mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā ir 
paredzēti tikai tie pasākumi, kas vajadzīgi 
šā mērķa sasniegšanai,

Or. de


