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Grozījums Nr. 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sakaru biroju loma Kompetento iestāžu un sakaru biroju 
nozīme

Or. en

Grozījums Nr. 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
dalībvalstīm ir galīgā atbildība par 
iesaistīto personu datu un likumīgo 
tiesību aizsardzības nodrošināšanu un 
dalībvalstis ievieš piemērotus 
mehānismus, lai sasniegtu šo mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas nolūkā dalībvalstis saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi 
izraugās vienu vai vairākas kompetentās 

Šīs direktīvas nolūkā dalībvalstis saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi 
izraugās vienu vai vairākas kompetentās 
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iestādes, starp kurām var būt arī 
Direktīvas 96/71/EK 4. pantā minētais(-ie) 
sakaru birojs(-i).

iestādes, starp kurām var būt arī 
Direktīvas 96/71/EK 4. pantā minētais(-ie) 
sakaru birojs(-i).

Sakaru biroja galvenais uzdevums ir 
nodrošināt informāciju par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem. Iepriekš minēto noteikumu 
pārraudzību var veikt sakaru biroji vai 
citas pārraudzības iestādes.

Or. hu

Grozījums Nr. 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu kontaktinformāciju 
paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm. 
Komisija publicē un regulāri atjaunina 
kompetento iestāžu un sakaru biroju 
sarakstu.

Kompetento iestāžu kontaktinformāciju 
paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, 
un tā ir pieejama sabiedrībai. Komisija 
publicē un regulāri atjaunina kompetento 
iestāžu un sakaru biroju sarakstu. Citas 
dalībvalstis un ES iestādes ņem vērā 
dalībvalstu veikto kompetento iestāžu 
izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
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sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pilnīgā un vienkāršā veidā 
pieejami no attāluma un elektroniski, tādos 
formātos un pēc tādiem tīmekļa 
standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pilnīgā un vienkāršā veidā 
pieejama no attāluma un elektroniski, tādos 
formātos un pēc tādiem tīmekļa 
standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus. Pakalpojuma 
sniedzēja vai darba ņēmēja izcelsmes 
dalībvalstij jānodrošina minētās 
informācijas par nodarbinātības 
nosacījumiem tulkojums valsts valodā.

Or. fr

Grozījums Nr. 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pilnīgā un vienkāršā veidā 
pieejami no attāluma un elektroniski, tādos 
formātos un pēc tādiem tīmekļa 
standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pārredzamā, pilnīgā un vienkāršā 
veidā bez maksas pieejama no attāluma un 
elektroniski, tādos formātos un pēc tādiem 
tīmekļa standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pilnīgā un vienkāršā veidā 
pieejami no attāluma un elektroniski, tādos 
formātos un pēc tādiem tīmekļa 
standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pārredzamā, pilnīgā un vienkāršā 
veidā bez maksas pieejama no attāluma un 
elektroniski, tādos formātos un pēc tādiem 
tīmekļa standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 415
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pilnīgā un vienkāršā veidā 
pieejami no attāluma un elektroniski, tādos 
formātos un pēc tādiem tīmekļa 
standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pārredzamā, pilnīgā un vienkāršā 
veidā pieejama no attāluma un 
elektroniski, tādos formātos un pēc tādiem 
tīmekļa standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
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4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija un dalībvalstis finansiālai 
atbalsta attiecīgo sociālo partneru kopējās 
iniciatīvas Eiropas un valsts līmenī, lai 
izveidotu kopējus instrumentus, kuru 
mērķis ir informēt uzņēmumus un darba 
ņēmējus par noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri jāievēro saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Edit Bauer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu informācijas pilnīgu 
pieejamību un juridisko noteiktību
attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, par saistošiem ir jāuzskata tikai 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētie 
nodarbinātības noteikumi un nosacījumi, 
un tie ir jāpublisko.
Minētos nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus iekļauj vienā valsts oficiālajā 
tīmekļa vietnē.
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Or. en

Grozījums Nr. 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai vēl vairāk uzlabotu piekļuvi 
informācijai, dalībvalstis

2. Lai vēl vairāk uzlabotu piekļuvi 
informācijai, dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvas 96/71/EK 4. pantā noteiktajiem 
principiem:

Or. en

Grozījums Nr. 419
Traian Ungureanu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) savās vietnēs skaidri, detalizēti, 
lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 
formātā norāda, kuri nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

a) savās tīmekļa vietnēs, kā arī izmantojot
īpaši izveidotas nodarbinātības aģentūras
vai kontaktpunktus, skaidri, detalizēti, 
lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 
formātā norāda, kuri nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 420
Martin Kastler

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

a) savās vietnēs skaidri, detalizēti, 
lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 
formātā norāda, kuri nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

a) savās tīmekļa vietnēs, kā arī izmantojot 
citus, piemērotus saziņas līdzekļus,
skaidri, detalizēti, lietotājam saprotamā 
veidā un pieejamā formātā norāda, kuri 
nodarbinātības noteikumi un nosacījumi 
un/vai kuras savu (valsts un/vai reģionu) 
tiesību aktu daļas ir jāpiemēro dalībvalsts 
teritorijā norīkotajiem darba ņēmējiem;

Or. de

Grozījums Nr. 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) savās vietnēs skaidri, detalizēti, 
lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 
formātā norāda, kuri nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

a) savās tīmekļa vietnēs, kā arī izmantojot 
citus līdzekļus, skaidri, detalizēti, 
lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 
formātā norāda, kuri nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) savās vietnēs skaidri, detalizēti, 
lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 

a) savās tīmekļa vietnēs, kā arī izmantojot 
citus līdzekļus, skaidri, detalizēti, 
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formātā norāda, kuri nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 
formātā norāda, kuri nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

Or. de

Grozījums Nr. 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošina, ka dalībvalstu uzraudzītām 
struktūrām uzliek pienākumu sniegt 
uzņēmumiem, kas norīko darbā, un 
norīkotajiem darba ņēmējiem visu 
vajadzīgo informāciju par 
Direktīvā 96/71/EK paredzētajām tiesībām 
un pienākumiem; ievērojot valstu 
tradīcijas, šo uzdevumu pilnīgi vai daļēji 
iespējams uzticēt sociālajiem partneriem, 
vai arī sociālie partneri var atbalstīt 
atbildīgās struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
vietnēs ievietotu vispārēji pieejamu 
informāciju par to, kuri kolektīvie līgumi ir 
piemērojami (un attiecībā uz ko) un kurus 

b) veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
tīmekļa vietnēs un, izmantojot citus 
līdzekļus, publiskotu vispārēji pieejamu 
informāciju par to, kuri koplīgumi ir 
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nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus piemēro pakalpojumu 
sniedzēji no citām dalībvalstīm saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK, turklāt, ja iespējams, 
tiek ievietotas saites uz esošām vietnēm un 
pārējiem kontaktpunktiem, jo īpaši 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem;

piemērojami (un attiecībā uz ko) un, ja 
iespējams, tiek ievietotas saites uz esošām 
vietnēm un pārējiem kontaktpunktiem, jo 
īpaši attiecīgajiem sociālajiem partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 425
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai
vietnēs ievietotu vispārēji pieejamu 
informāciju par to, kuri kolektīvie līgumi ir 
piemērojami (un attiecībā uz ko) un kurus 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
piemēro pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK, turklāt, ja iespējams, 
tiek ievietotas saites uz esošām vietnēm un 
pārējiem kontaktpunktiem, jo īpaši 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem;

b) veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
tīmekļa vietnēs un, izmantojot citus 
līdzekļus, publiskotu vispārēji pieejamu 
informāciju par to, kuri koplīgumi ir 
piemērojami (un attiecībā uz ko) un kurus 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
piemēro pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK, turklāt, ja iespējams, 
tiek ievietotas saites uz esošām vietnēm un 
pārējiem kontaktpunktiem, jo īpaši 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem;

Or. de

Grozījums Nr. 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
vietnēs ievietotu vispārēji pieejamu 
informāciju par to, kuri kolektīvie līgumi ir 

b) veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
tīmekļa vietnēs un, izmantojot citus 
līdzekļus, publiskotu vispārēji pieejamu 
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piemērojami (un attiecībā uz ko) un kurus 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
piemēro pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK, turklāt, ja iespējams, 
tiek ievietotas saites uz esošām vietnēm un 
pārējiem kontaktpunktiem, jo īpaši 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem;

informāciju par to, kuri koplīgumi ir 
piemērojami (un attiecībā uz ko) un kurus 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
piemēro pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK, turklāt, ja iespējams, 
tiek ievietotas saites uz esošām vietnēm un 
pārējiem kontaktpunktiem, jo īpaši 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 427
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
vajadzīgajā ES oficiālajā valodā, un to 
sniedz bukleta veidā, kurā sniegts 
svarīgāko piemērojamo nodarbinātības 
noteikumu kopsavilkums, un šo 
informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti; sniedz sīku informāciju par 
nodarbinātības un sociālajiem 
nosacījumiem, ietverot noteikumus par
darba drošību un veselības aizsardzību, 
un nodrošina, ka šī informācija ir viegli 
pieejama, izmantojot dažādus saziņas 
līdzekļus, tostarp kontaktpunktus;

Or. de

Grozījums Nr. 428
Jutta Steinruck

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

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
vajadzīgajā ES oficiālajā valodā, un to, ja 
iespējams, sniedz bukleta veidā, kurā 
sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti; sniedz sīku informāciju par 
nodarbinātības un sociālajiem 
nosacījumiem, ietverot noteikumus par
darba drošību un veselības aizsardzību, 
un nodrošina, ka šī informācija bez 
maksas ir viegli pieejama, izmantojot 
dažādus saziņas līdzekļus, tostarp 
kontaktpunktus;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
vajadzīgajā ES oficiālajā valodā, un to, ja 
iespējams, sniedz bukleta veidā, kurā 
sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti; sniedz sīku informāciju par 
nodarbinātības un sociālajiem 
nosacījumiem, ietverot noteikumus par 
darba drošību un veselības aizsardzību, 
un nodrošina, ka šī informācija bez 
maksas ir viegli pieejama, izmantojot 
dažādus saziņas līdzekļus, tostarp 
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kontaktpunktus;

Or. en

Grozījums Nr. 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
attiecīgā gadījumā svarīgākajās valodās,
kuras izvēlas uzņēmēja dalībvalsts, un to, 
ja iespējams, sniedz bukleta veidā, kurā 
sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums,
kā arī izklāstītas procedūras sūdzību 
iesniegšanai un noteikumu neievērošanas 
gadījumā piemērojamās tiesvedības 
procedūras un sankcijas, un šo 
informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 431
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu tās 
dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), no 
kuras veikta norīkošana darbā, darba 
ņēmēja un pakalpojumu sniedzēja 
izcelsmes dalībvalsts valodā un angļu 
valodā, un ne tikai tās valsts oficiālajā(-
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un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

ās) valodā(-ās), kur pakalpojumi tiek 
sniegti, un to, ja iespējams, sniedz bukleta 
veidā, kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
angļu valodā un citās attiecīgā gadījumā 
svarīgākajās valodās, kas nav tās valsts 
oficiālā(-ās) valoda(-as), kur pakalpojumi 
tiek sniegti, un to, ja iespējams, sniedz 
bukleta veidā, kurā sniegts svarīgāko 
piemērojamo nodarbinātības noteikumu 
kopsavilkums, un šo informāciju pēc 
pieprasījuma sniedz formātā, kas pieejams 
cilvēkiem ar invaliditāti; norāda arī 
kompetento iestādi, kurā neatbilstību 
gadījumā var vērsties norīkotais darba 
ņēmējs;

Or. en

Grozījums Nr. 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
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sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

sniedzējiem informāciju dara pieejamu
angļu valodā un citās attiecīgā gadījumā 
svarīgākajās valodās, kas nav tās valsts 
oficiālā(-ās) valoda(-as), kur pakalpojumi 
tiek sniegti, un to, ja iespējams, sniedz 
bukleta veidā, kurā sniegts svarīgāko 
piemērojamo nodarbinātības noteikumu 
kopsavilkums, un šo informāciju pēc 
pieprasījuma sniedz formātā, kas pieejams 
cilvēkiem ar invaliditāti; norāda arī 
kompetento iestādi, kurā neatbilstību 
gadījumā var vērsties norīkotais darba 
ņēmējs;

Or. en

Grozījums Nr. 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju bez maksas dara 
pieejamu angļu valodā un citās attiecīgā 
gadījumā svarīgākajās valodās, kas nav 
tās valsts oficiālā(-ās) valoda(-as), kur 
pakalpojumi tiek sniegti, un to, ja 
iespējams, sniedz bukleta veidā, kurā 
sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ās) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti, un norāda kompetento iestādi, 
kurā darbā norīkotais darba ņēmējs var 
vērsties tiesību aktu pārkāpuma 
gadījumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 436
Milan Cabrnoch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ās) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju sniedz formātā, kas 
pieejams cilvēkiem ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 437
Csaba Őry
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu
svarīgākajās valodās, kas nav tās valsts 
oficiālā(-ās) valoda(-as), kur pakalpojumi 
tiek sniegti, un to, ja iespējams, sniedz 
bukleta veidā, kurā sniegts svarīgāko 
piemērojamo nodarbinātības noteikumu 
kopsavilkums, un šo informāciju pēc 
pieprasījuma sniedz formātā, kas pieejams 
cilvēkiem ar invaliditāti;

Or. hu

Grozījums Nr. 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sniedz sīku informāciju par 
nodarbinātības un sociālajiem 
nosacījumiem, ietverot noteikumus par
darba drošību un veselības aizsardzību, 
un nodrošina, ka šī informācija ir viegli 
pieejama ar dažādu saziņas līdzekļu 
starpniecību, tostarp izmantojot 
kontaktpunktus;

Or. en

Grozījums Nr. 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

d) uzlabo piekļuvi valsts vietnēs sniegtajai 
informācijai un gādā, lai tā būtu skaidra;

d) uzlabo piekļuvi valsts tīmekļa vietnēs 
sniegtajai informācijai un gādā, lai tā būtu
atbilstīga un skaidra;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja iespējams, norāda kontaktpersonu, kas 
sakaru birojā ir atbildīga par informācijas 
pieprasījumu apstrādi;

e) ja iespējams, norāda kontaktpersonu, kas 
sakaru birojā ir atbildīga par informācijas 
pieprasījumu apstrādi; un gādā, lai 
vajadzīgā informācija būtu pieejama gan
uzņēmumam, kurā norīkoti darba ņēmēji, 
gan darbā norīkotajiem darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja iespējams, norāda kontaktpersonu, kas 
sakaru birojā ir atbildīga par informācijas 
pieprasījumu apstrādi;

e) ja iespējams, norāda kontaktpersonu, kas 
sakaru birojā ir atbildīga par informācijas 
pieprasījumu apstrādi; un gādā, lai 
vajadzīgā informācija būtu pieejama gan
uzņēmumam, kurā norīkoti darba ņēmēji, 
gan darbā norīkotajiem darba ņēmējiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 442
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja iespējams, norāda kontaktpersonu, 
kas sakaru birojā ir atbildīga par 
informācijas pieprasījumu apstrādi;

e) norāda kontaktpersonu, kas sakaru birojā 
ir atbildīga par informācijas pieprasījumu 
apstrādi;

Or. de

Grozījums Nr. 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja iespējams, norāda kontaktpersonu, 
kas sakaru birojā ir atbildīga par 
informācijas pieprasījumu apstrādi;

e) norāda kontaktpersonu, kas sakaru birojā 
ir atbildīga par informācijas pieprasījumu 
apstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) informē par kontaktpunktiem un 
nodrošina resursus citu kontaktpunktu, 
piemēram, sociālo partneru 
kontaktpunktu, izveidei;
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Or. en

Grozījums Nr. 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija arī turpmāk šajā jomā sniedz 
atbalstu dalībvalstīm.

3. Komisija, ko uzrauga Padome un 
Eiropas Parlaments, arī turpmāk šajā jomā 
sniedz atbalstu dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija arī turpmāk šajā jomā sniedz 
atbalstu dalībvalstīm.

3. Komisija arī turpmāk šajā jomā sniedz 
atbalstu, jo īpaši finansiālu atbalstu,
dalībvalstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, un pilnībā ievērojot 
sociālo partneru neatkarību,
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētos 
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kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu,
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un 
attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm 
un to veidojošajiem elementiem, 
izmaksājamā atalgojuma aprēķina metodi
un kritērijiem, pēc kuriem nosaka 
iedalījumu atšķirīgās darba algas 
kategorijās, ir pieejama un pārredzama
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
nosaka koplīgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu,
dalībvalstis nodrošina, ka minētie 
noteikumi un nosacījumi pieejamā un 
pārredzamā veidā tiek darīti pieejami 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem, un šā jautājuma risināšanā var 
iesaistīt sociālos partnerus. Attiecīgajai 
informācijai, jo īpaši būtu jāietver 
atšķirīgās minimālās algas likmes, 
izmaksājamā atalgojuma aprēķina metode
un/vai kategorijas, un šo informāciju dara 
pieejamu kompetentajām iestādēm.
Nodarbinātības noteikumi un nosacījumi 
būtu jāpublisko pieejamā un pārredzamā 
veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un 
attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un
to veidojošajiem elementiem, 
izmaksājamā atalgojuma aprēķina metodi 
un kritērijiem, pēc kuriem nosaka 
iedalījumu atšķirīgās darba algas 
kategorijās, ir pieejama un pārredzama 

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, un pilnībā ievērojot 
sociālo partneru neatkarību,
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētos 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
nosaka koplīgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un ir 
pieejama attiecīgā informācija par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un 
atalgojuma aprēķina metodi un kritērijiem.
Nodarbinātības noteikumi un nosacījumi 
būtu jāpublisko pieejamā un pārredzamā 
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pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un
attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm
un to veidojošajiem elementiem, 
izmaksājamā atalgojuma aprēķina metodi
un kritērijiem, pēc kuriem nosaka 
iedalījumu atšķirīgās darba algas 
kategorijās, ir pieejama un pārredzama 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
koplīgumi saskaņā ar minētās direktīvas 
3. panta 1. un 8. punktu, dalībvalstīm 
jānodrošina, ka par minētiem noteikumiem 
pieejamā un pārredzamā veidā tiktu
informēti pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm un norīkotie darba ņēmēji, 
un tās šajā nolūkā var piesaistīt sociālos 
partnerus. Šai informācijai jo īpaši
jāprecizē atšķirīgās minimālās algas
likmes un to veidojošie elementi, 
izmaksājamā atalgojuma aprēķina metode
un kritēriji, pēc kuriem nosaka iedalījumu 
atšķirīgās darba algas kategorijās.

Or. fr

Grozījums Nr. 450
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
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tradīcijām un praksi, Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un 
attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un 
to veidojošajiem elementiem, izmaksājamā 
atalgojuma aprēķina metodi un kritērijiem, 
pēc kuriem nosaka iedalījumu atšķirīgās
darba algas kategorijās, ir pieejama un 
pārredzama pakalpojumu sniedzējiem no 
citām dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

tradīcijām un praksi, un pilnībā ievērojot 
sociālo partneru neatkarību,
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētos 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
nosaka koplīgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un 
attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un 
to veidojošajiem elementiem, izmaksājamā 
atalgojuma aprēķina metodi un kritērijiem, 
pēc kuriem nosaka iedalījumu atšķirīgās 
darba algas kategorijās, ir pieejama un 
pārredzama pakalpojumu sniedzējiem no 
citām dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu,
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un 
attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un 
to veidojošajiem elementiem, izmaksājamā 
atalgojuma aprēķina metodi un kritērijiem, 
pēc kuriem nosaka iedalījumu atšķirīgās 
darba algas kategorijās, ir pieejama un 
pārredzama pakalpojumu sniedzējiem no 
citām dalībvalstīm un norīkotajiem darba 

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
koplīgumi saskaņā ar minētās direktīvas 
3. panta 1. un 8. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka sociālie partneri par tiem 
būtu informēti, un attiecīgā informācija, jo 
īpaši par atšķirīgajām minimālajām algas 
likmēm un to veidojošajiem elementiem, 
izmaksājamā atalgojuma aprēķina metodi 
un kritērijiem, pēc kuriem nosaka 
iedalījumu atšķirīgās darba algas 
kategorijās, ir pieejama un pārredzama
dalībvalstīm, kuras savukārt to dara 
pieejamu pakalpojumu sniedzējiem no 
citām dalībvalstīm un norīkotajiem darba 



AM\924423LV.doc 25/111 PE504.078v01-00

LV

ņēmējiem. ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un 
attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un 
to veidojošajiem elementiem, izmaksājamā 
atalgojuma aprēķina metodi un kritērijiem, 
pēc kuriem nosaka iedalījumu atšķirīgās 
darba algas kategorijās, ir pieejama un 
pārredzama pakalpojumu sniedzējiem no 
citām dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
koplīgumi saskaņā ar minētās direktīvas 
3. panta 1. un 8. punktu, dalībvalstīm 
jānodrošina, ka sociālie partneri par tiem 
būtu informēti un attiecīgā informācija, jo 
īpaši par atšķirīgajām minimālajām algas 
likmēm un to veidojošajiem elementiem, 
izmaksājamā atalgojuma aprēķina metodi 
un kritērijiem, pēc kuriem nosaka 
iedalījumu atšķirīgās darba algas 
kategorijās, ir pieejama un pārredzama 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem. Katrai dalībvalstij jānodrošina, 
ka darbā norīkotie darba ņēmēji saņem 
minēto informāciju dzimtajā valodā.

Or. fr

Grozījums Nr. 453
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piekļuve informācijai un konsultācijas 
darba ņēmējiem:
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a) norīkotajiem darba ņēmējiem ir 
patstāvīgas tiesības uzņēmējā dalībvalstī 
un vajadzīgajā ES oficiālajā valodā 
saņemt informāciju un konsultācijas par 
piemērojamiem darba un nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem;
b) dalībvalstis nodrošina piemērotas vietas 
un iestādes, kur darba ņēmēji var vērsties, 
lai saņemtu informāciju un konsultācijas, 
kā arī atbalstu savu tiesību īstenošanā; šis 
noteikums jāievēro gan uzņēmējai 
dalībvalstij, gan izcelsmes dalībvalstij;
c) konsultācijas un informāciju darba 
ņēmējiem var sniegt arī kompetentās 
arodbiedrības, ja dalībvalstis nodrošina 
vajadzīgos resursus.

Or. de

Grozījums Nr. 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija un dalībvalstis finansiāli 
atbalsta attiecīgo sociālo partneru kopējās 
iniciatīvas Eiropas un valsts līmenī, lai 
mērķtiecīgi informētu uzņēmumus un 
darba ņēmējus par noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāpiemēro saskaņā ar 
šo direktīvu un Direktīvu 96/71/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. un 
8. punktā minētie koplīgumi tiek reģistrēti 
oficiālos reģistros un publicēti. 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētie 
nodarbinātības noteikumi un nosacījumi, 
kas minēti šajos koplīgumos, attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas norīko darbā darba 
ņēmējus, ir jāpiemēro tikai no oficiālās 
reģistrācijas un publicēšanas brīža.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzņēmumi rakstveidā informē savus 
darbiniekus par viņu tiesībām 
norīkošanas darbā periodā.
Tāpat arī līgumslēdzējs uzņēmējā 
dalībvalstī rakstveidā informē savus 
ārvalstu apakšuzņēmējus par uzņēmējā 
dalībvalstī piemērojamiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Darba ņēmēju piekļuve informācijai un 

konsultācijām
1. Norīkotajiem darba ņēmējiem ir 
patstāvīgas tiesības uzņēmējā dalībvalstī 
un vajadzīgajā ES oficiālajā valodā 
saņemt informāciju un konsultācijas par 
piemērojamiem darba un nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.
2. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
kontaktpunktus un struktūras, kur darba 
ņēmēji var vērsties, lai saņemtu 
informāciju un konsultācijas, kā arī 
atbalstu savu tiesību īstenošanā. Šis 
noteikums jāievēro gan uzņēmējai 
dalībvalstij, gan nosūtītājai dalībvalstij.
3. Šo uzdevumu var veikt arī atbildīgās 
arodbiedrības.
4. Ja dalībvalsts uztic šo uzdevumu trešai
pusei, tā nodrošina atbilstīgu 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Darba ņēmēju piekļuve informācijai un 

konsultācijām
1. Norīkotajiem darba ņēmējiem ir 
patstāvīgas tiesības uzņēmējā dalībvalstī 
un vajadzīgajā ES oficiālajā valodā 
saņemt informāciju un konsultācijas par 
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piemērojamiem darba un nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.
2. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
kontaktpunktus un struktūras, kur darba 
ņēmēji var vērsties, lai saņemtu 
informāciju un konsultācijas, kā arī 
atbalstu savu tiesību īstenošanā. Šis 
noteikums jāievēro gan uzņēmējai 
dalībvalstij, gan nosūtītājai dalībvalstij.
3. Ja dalībvalsts uztic šo uzdevumu trešai
pusei, tā nodrošina atbilstīgu 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Komisija un dalībvalstis finansiāli 
atbalsta attiecīgo sociālo partneru kopējās 
iniciatīvas Eiropas un valsts līmenī, lai 
mērķtiecīgi informētu uzņēmumus un 
darba ņēmējus par noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāpiemēro saskaņā ar 
šo direktīvu un Direktīvu 96/71/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 460
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Piekļuve informācijai un konsultācijas 

darba ņēmējiem un uzņēmumiem
1. Norīkotajiem darba ņēmējiem un 
uzņēmumiem, kas norīko darba ņēmējus, 
ir patstāvīgas tiesības uzņēmējā dalībvalstī 
un vajadzīgajā ES oficiālajā valodā 
saņemt informāciju un konsultācijas par 
piemērojamiem darba un nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.
2. Dalībvalstis, sadarbojoties ar EURES 
vai citām neatkarīgām profesionālajām 
organizācijām, nodrošina piemērotas 
vietas un iestādes, kur iesaistītie darba 
ņēmēji un uzņēmumi var vērsties, lai 
saņemtu informāciju un konsultācijas, kā 
arī atbalstu savu tiesību īstenošanā. Šis 
noteikums jāievēro kā uzņēmējai 
dalībvalstij, tā dalībvalstij, kas norīko 
darba ņēmēju. Eiropas Komisija, 
nodrošinot Eiropas līmeņa tīklu un 
informējot konsultāciju centrus, arī 
turpmāk šajā jomā sniedz atbalstu 
dalībvalstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Starptautisku uzņēmumu pagaidu 

informācijas un konsultāciju centrs
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1. Ja vismaz divi ārvalstu pakalpojumu 
sniedzēji norīko darbā uzņēmumā darba 
ņēmējus, dalībvalstis uz laiku izveido 
starptautiskiem uzņēmumiem paredzētu 
starptautisku informācijas un 
konsultāciju centru, lai norīkotajiem 
darba ņēmējiem sniegtu informāciju par 
viņu tiesībām.
2. Galveno līgumslēdzēju galvenā vai 
vietējā vadība atbild par to, lai 
nekavējoties informētu organizācijas, kas 
pārstāv vietējos darba ņēmējus un sāktu 
sarunas par starptautisku uzņēmumu 
pagaidu informācijas un konsultāciju 
centra izveidi. Dalībvalstis saskaņā ar 
valstu praksi nosaka reglamentu.
3. Starptautisku uzņēmumu pagaidu 
informācijas un konsultāciju centru 
izveido uz visu uzņēmuma darbības laiku, 
sākot no brīža, kad divi ārvalstu 
pakalpojumu sniedzēji uzņēmumā ir 
norīkojuši darba ņēmējus.
4. Starptautisku uzņēmumu pagaidu 
informācijas un konsultāciju centra darbā 
iesaistās galveno līgumslēdzēju vadības 
pārstāvji un darba ņēmēju pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis cieši sadarbojas un 
savstarpēji cita citai palīdz, lai veicinātu šīs 
direktīvas īstenošanu, piemērošanu un 
praktisko izpildi.

1. Dalībvalstis cieši sadarbojas un
iespējami ātri savstarpēji cita citai palīdz, 
lai veicinātu šīs direktīvas īstenošanu, 
piemērošanu un praktisko izpildi.

Or. de
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Grozījums Nr. 463
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver
atbildēšanu uz argumentētiem kompetento 
iestāžu pieprasījumiem sniegt informāciju 
un lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas 
un izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver ātru 
un efektīvu atbildi uz argumentētiem 
pieprasījumiem sniegt informāciju un 
lūgumiem to kompetentajām iestādēm
veikt pārbaudes, inspekcijas un 
izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām un 
ierosināt pienācīgas darbības atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem un praksei.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver
atbildēšanu uz argumentētiem kompetento 
iestāžu pieprasījumiem sniegt informāciju 
un lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas 
un izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver
pienākumu nekavējoties atbildēt uz 
kompetento iestāžu pieprasījumiem sniegt 
informāciju un lūgumiem veikt pārbaudes, 
inspekcijas un izmeklēšanas par 
Direktīvas 96/71/EK 1. panta 3. punktā un 
šīs direktīvas attiecīgajos pantos
minētajām darbā norīkošanas situācijām, 
tostarp izmeklēšanu attiecībā uz darba 
ņēmēju darbā norīkošanai piemērojamo 
noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu vai 
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iespējamām nelikumīgām starptautiskām 
darbībām.

Or. de

Grozījums Nr. 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver 
atbildēšanu uz argumentētiem kompetento 
iestāžu pieprasījumiem sniegt informāciju 
un lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas 
un izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver
tūlītēju atbildēšanu uz kompetento iestāžu 
pieprasījumiem sniegt informāciju un 
lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas un 
izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā un šīs direktīvas 
attiecīgajos pantos minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver 
atbildēšanu uz argumentētiem kompetento 
iestāžu pieprasījumiem sniegt informāciju 
un lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas 
un izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver 
atbildēšanu uz argumentētiem kompetento 
iestāžu pieprasījumiem sniegt informāciju 
un lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas 
un izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
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izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver 
atbildēšanu uz argumentētiem kompetento 
iestāžu pieprasījumiem sniegt informāciju 
un lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas 
un izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver
tūlītēju atbildēšanu uz argumentētiem 
kompetento iestāžu pieprasījumiem sniegt 
informāciju un lūgumiem veikt pārbaudes, 
inspekcijas un izmeklēšanas par 
Direktīvas 96/71/EK 1. panta 3. punktā 
minētajām darbā norīkošanas situācijām, 
tostarp izmeklēšanu attiecībā uz darba 
ņēmēju darbā norīkošanai piemērojamo 
noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu vai 
iespējamām nelikumīgām starptautiskām 
darbībām.

Or. de

Grozījums Nr. 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver 
atbildēšanu uz argumentētiem kompetento 
iestāžu pieprasījumiem sniegt informāciju 
un lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas 
un izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver
tūlītēju atbildēšanu uz argumentētiem 
kompetento iestāžu pieprasījumiem sniegt 
informāciju un lūgumiem veikt pārbaudes, 
inspekcijas un izmeklēšanas par 
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1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

Direktīvas 96/71/EK 1. panta 3. punktā 
minētajām darbā norīkošanas situācijām, 
tostarp izmeklēšanu attiecībā uz darba 
ņēmēju darbā norīkošanai piemērojamo 
noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu vai 
iespējamām nelikumīgām starptautiskām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstu sadarbībā var ietvert arī 
dokumentu nosūtīšanu un izsniegšanu 
pieprasījuma iesniedzējai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, 
kas saņemts no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstis 
nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kuri 
veic uzņēmējdarbību to teritorijā, sniedz to 
kompetentajām iestādēm visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai varētu uzraudzīt to 
darbības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

3. Lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, 
kas saņemts no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstis
nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kuri 
veic uzņēmējdarbību to teritorijā, sniedz to 
kompetentajām iestādēm visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai varētu uzraudzīt to 
darbības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
Ja pakalpojumu sniedzēji nesniedz šo 
informāciju, kompetentajām iestādēm 
uzņēmējā dalībvalstī un attiecīgā 
gadījumā sadarbībā ar uzņēmējdarbības 
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reģistrācijas valsts kompetentajām 
iestādēm ir jāsāk pienācīga darbība.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm uzņēmējās valstīs ir efektīvi jāpiemēro ES un valsts tiesību akti 
nodarbinātības jomā. Ja tiek atklāts pārkāpums un kāda iemesla dēļ uzņēmējā valstī nav 
iespējams ierosināt prasību tiesā, abām valstīm ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka no 
pakalpojumu sniedzēja tiek prasīta atbildība, viņš nodrošina norīkotajiem darba ņēmējiem 
pienācīgu atlīdzību un viņam piemēro attiecīgas krimināltiesiskas sankcijas.

Grozījums Nr. 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, 
kas saņemts no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstis 
nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kuri 
veic uzņēmējdarbību to teritorijā, sniedz to
kompetentajām iestādēm visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai varētu uzraudzīt to 
darbības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

3. Lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, 
kas saņemts no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstis 
nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kuri 
veic uzņēmējdarbību to teritorijā, sniedz 
kompetentajām iestādēm visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai varētu uzraudzīt to 
darbības saskaņā ar valsts tiesību aktiem
un Direktīvas 96/71/EK noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, 
kas saņemts no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstis 

3. Lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, 
kas saņemts no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstis
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nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kuri 
veic uzņēmējdarbību to teritorijā, sniedz to 
kompetentajām iestādēm visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai varētu uzraudzīt to 
darbības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

nekavējoties nodrošina, ka pakalpojumu 
sniedzēji, kuri veic uzņēmējdarbību to 
teritorijā, sniedz to kompetentajām 
iestādēm visu informāciju, kas 
nepieciešama, lai varētu uzraudzīt to 
darbības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 473
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu.

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu.
Ja rodas pastāvīgas problēmas 
informācijas apmaiņā, Komisija rīkosies, 
lai palīdzētu dalībvalstij atrisināt 
problēmu.

Or. cs

Grozījums Nr. 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu.

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai iespējami ātri
rastu risinājumu. Ikviens pilnīgs atteikums 
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sniegt prasītos datus būtu jāuzskata par 
ES tiesību aktu pārkāpumu, kā noteikts 
LESD 258. pantā un turpmākajos LESD 
pantos.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu.

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu.
Ikviens pilnīgs atteikums sniegt prasītos 
datus būtu jāuzskata par ES tiesību aktu 
pārkāpumu, kā noteikts LESD 258. pantā 
un turpmākajos LESD pantos.

Or. de

Grozījums Nr. 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu.

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu.
Ikviens pilnīgs atteikums sniegt prasītos 
datus būtu jāuzskata par ES tiesību aktu 
pārkāpumu, kā noteikts LESD 258. pantā 
un turpmākajos LESD pantos.
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Or. en

Grozījums Nr. 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Jebkāda ilglaicīga atteikšanās sniegt 
pieprasītos datus dod tiesības pieprasītājai 
dalībvalstij sagatavot publiski pieejamu to 
iestāžu sarakstu, kuras ir atteikušās 
sadarboties, un informēt par to Komisiju. 
Komisija izveido publiski pieejamu to 
iestāžu sarakstu, par kurām ir saņemts 
ziņojums par nevēlēšanos sadarboties.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Csaba Őry

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis cik vien iespējams drīz, bet ne 
vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas sniedz citu 
dalībvalstu vai Komisijas prasīto 
informāciju elektroniskā veidā.

Dalībvalstis cik vien iespējams drīz, bet ne 
vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas vai viena mēneša 
laikā, ja atbildes sniegšanai nepieciešama 
pārbaude uz vietas, sniedz citu dalībvalstu 
vai Komisijas prasīto informāciju 
elektroniskā veidā. Lai izvairītos no 
pārbaužu grafika izveidošanas tādu 
pieprasījumu dēļ, kas izteikti nedēļas 
nogalēs un svētku dienās, termiņus 
nosaka darbadienās.

Or. hu
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Grozījums Nr. 479
Milan Cabrnoch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis cik vien iespējams drīz, bet ne 
vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas sniedz citu 
dalībvalstu vai Komisijas prasīto 
informāciju elektroniskā veidā.

Dalībvalstis cik vien iespējams drīz, bet ne 
vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas vai viena mēneša 
laikā, ja atbildes sniegšanai nepieciešama 
pārbaude uz vietas, sniedz citu dalībvalstu 
vai Komisijas prasīto informāciju 
elektroniskā veidā.

Or. cs

Grozījums Nr. 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija reģistrē gadījumus, kad 
dalībvalstis ir atteikušās sniegt pieprasīto 
informāciju, norādot arī iesaistītās 
kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 
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rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz 24 stundu laikā.

rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz 24 stundu laikā. Šo steidzamības 
mehānismu izmanto gadījumā, ja, 
piemērojot 3. pantā minētos kritērijus, 
rodas aizdomas, ka norīkoto darba 
ņēmēju nodarbina fiktīvs uzņēmums vai
viņš nav darba ņēmējs, vai arī darbā ir 
norīkots fiktīvi. Tas neliedz valsts 
iestādēm un/vai uzņēmējas valsts 
inspekcijām veikt tūlītējus pasākumus, lai 
novērstu, izmeklētu sociālās krāpšanas 
gadījumus un piemērotu sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 
rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz 24 stundu laikā.

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 
rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz 24 stundu laikā. Šo steidzamības 
mehānismu izmanto, ja ir aizdomas, ka 
uzņēmums reģistrācijas valstī patiešām 
neveic būtiskas darbības saskaņā ar šīs 
direktīvas 3. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Csaba Őry

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

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 
rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz 24 stundu laikā.

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 
rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz piecu darbadienu laikā.

Or. hu

Grozījums Nr. 484
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo steidzamības mehānismu izmanto 
gadījumā, ja, piemērojot 3. pantā minētos 
kritērijus, rodas aizdomas, ka norīkoto 
darba ņēmēju nodarbina fiktīvs 
uzņēmums vai viņš nav darba ņēmējs, vai 
arī darbā ir norīkots fiktīvi. Tas neliedz 
valsts iestādēm un/vai uzņēmējas valsts 
inspekcijām veikt tūlītējus pasākumus, lai 
novērstu, izmeklētu sociālās krāpšanas 
gadījumus un piemērotu sankcijas.

Or. de

Grozījums Nr. 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants neliedz uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm veikt tūlītējus 
pasākumus, lai veiktu izmeklēšanu, 
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novērstu sociālās krāpšanas gadījumus 
un piemērotu sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisijai un dalībvalstīm finansiāli 
jāatbalsta attiecīgo sociālo partneru 
kopīgās iniciatīvas Eiropas un valsts 
līmenī, lai ieviestu kopīgus instrumentus 
uzņēmumu un darba ņēmēju 
informēšanai par noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK.

Or. fr

Grozījums Nr. 487
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju, ar kuru tās 
apmainās. Iegūto informāciju izmanto tikai 
saistībā ar lietu(-ām), kuras(-u) dēļ tā 
pieprasīta.

7. Dalībvalstis nodrošina konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju, ar kuru tās 
apmainās. Iegūto informāciju izmanto tikai 
saistībā ar lietu(-ām), kuras(-u) dēļ tā 
pieprasīta, un precīzi ievērojot personas 
datu aizsardzības tiesību aktus.

Or. cs
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Grozījums Nr. 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju, ar kuru tās 
apmainās. Iegūto informāciju izmanto 
tikai saistībā ar lietu(-ām), kuras(-u) dēļ 
tā pieprasīta.

7. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un praksi nodrošina 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
ar kuru tās apmainās.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju, ar kuru tās 
apmainās. Iegūto informāciju izmanto 
tikai saistībā ar lietu(-ām), kuras(-u) dēļ 
tā pieprasīta.

7. Dalībvalstis saskaņā ar Eiropas un 
valsts tiesību aktiem un praksi nodrošina 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
ar kuru tās apmainās.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju, ar kuru tās 
apmainās. Iegūto informāciju izmanto tikai

7. Dalībvalstis nodrošina stingru
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
ar kuru tās apmainās. Iegūto informāciju 



AM\924423LV.doc 45/111 PE504.078v01-00

LV

saistībā ar lietu(-ām), kuras(-u) dēļ tā 
pieprasīta.

izmanto vienīgi saistībā ar lietu(-ām), 
kuras(-u) dēļ tā pieprasīta.

Or. de

Grozījums Nr. 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija un kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai analizētu grūtības, kas 
varētu rasties, piemērojot 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 10. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija un kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai analizētu grūtības, kas 
varētu rasties, piemērojot 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 10. punktu.

9. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā noteikto principu Komisija un 
kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai 
analizētu grūtības, kas varētu rasties,
īstenojot Direktīvu 96/71/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija un kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai analizētu grūtības, kas 
varētu rasties, piemērojot
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 10. punktu.

9. Komisija un kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai analizētu grūtības saistībā 
ar Direktīvas 96/71/EK īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Lai atvieglotu savstarpēju palīdzību 
un pārrobežu sadarbību Komisija divu 
gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ietekmes novērtējumu par 
iespēju izveidot ES līmeņa ziņošanas vai 
reģistrācijas sistēmu, kuras pamatā būtu 
pašreizējās dalībvalstu sistēmas un kura 
būtu ar tām savietojama.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts
nozīme

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts
un uzņēmējas dalībvalsts sadarbība

Or. en
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Grozījums Nr. 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
nozīme

Dalībvalstu uzdevumi

Or. en

Grozījums Nr. 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
nozīme

Dalībvalstu uzdevumi

Or. en

Grozījums Nr. 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 4. un 
5. pantu par nodarbinātības nosacījumu 
ievērošanas pārbaudi atbild uzņēmējas 
dalībvalsts valsts iestādes, un tādēļ šī 
dalībvalsts saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un 
administratīvajām procedūrām turpina 
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kontroli, uzraudzību un veic visus 
vajadzīgos uzraudzības un izpildes 
pasākumus attiecībā uz tās teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem.
Kompetentās iestādes pēc savas ierosmes 
var veikt faktu pārbaudes, un to darbību 
neierobežo uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalstu iestāžu veikto pārbaužu vai 
kontroles pasākumu rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pakalpojumu sniedzēja 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
turpina kontrolēt, pārraudzīt un veikt 
nepieciešamos uzraudzības vai izpildes 
pasākumus atbilstoši valsts tiesību aktiem, 
praksei un administratīvajām procedūrām 
attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri norīkoti 
darbā citā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 500
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts turpina kontrolēt, 
pārraudzīt un veikt nepieciešamos 
uzraudzības vai izpildes pasākumus 

1. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
5. pantu uzņēmēja dalībvalsts atbilstīgi 
savas valsts tiesību aktiem un/vai praksei, 
un administratīvajām procedūrām veic 
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atbilstoši valsts tiesību aktiem, praksei un 
administratīvajām procedūrām attiecībā uz 
darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā 
dalībvalstī.

kontroli, uzraudzību un visus vajadzīgos 
uzraudzības un izpildes pasākumus 
attiecībā uz tās teritorijā norīkotajiem 
darba ņēmējiem.
Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 4. un 
5. pantā noteiktajiem principiem arī
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts turpina kontrolēt, 
pārraudzīt un veikt nepieciešamos 
uzraudzības vai izpildes pasākumus 
atbilstoši valsts tiesību aktiem, praksei un 
administratīvajām procedūrām. Lai 
uzlabotu izpildi, dalībvalsts atbalsta 
uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi, 
nekavējoties sniedzot informāciju par to, 
vai darbā norīkošanas uzņēmums pilda šīs 
direktīvas 3. pantā un Direktīvā 96/71/EK 
noteiktos obligātos kritērijus un vai 
attiecīgi ir tiesīgs norīkot darbā darba 
ņēmējus.

Dalībvalstis, kas saņēmušas informāciju, 
ka pakalpojumu sniedzēji savās 
dalībvalstīs tiek pieņemti darbā tikai ar 
mērķi, lai tos tieši norīkotu darbā trešā 
dalībvalstī, šādu rīcību neatbalsta, bet 
ziņo par to uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts turpina kontrolēt, 
pārraudzīt un veikt nepieciešamos 
uzraudzības vai izpildes pasākumus 
atbilstoši valsts tiesību aktiem, praksei un 
administratīvajām procedūrām attiecībā 
uz darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā 

1. Pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts, savlaikus 
informējot par to, vai uzņēmumi, kas 
norīko darba ņēmējus, atbilst šīs 
direktīvas 3. pantā un Direktīvā 96/71/EK 
norādītajiem kritērijiem, palīdz darbā 
norīkošanas dalībvalstij nodrošināt to 
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citā dalībvalstī. nosacījumu izpildi, kas piemērojami 
saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK un šo 
direktīvu.

Šī atbildība nekādā veidā neietekmē darbā 
norīkošanas dalībvalsts iespējas 
pārraudzīt, kontrolēt un veikt visus 
vajadzīgos uzraudzības vai izpildes 
pasākumus atbilstīgi šai direktīvai un 
Direktīvai 96/71/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs direktīvas 3. panta 1. un 2. punktā 
un 9. panta 1. punktā minētajos 
gadījumos pakalpojumu sniedzēja 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
palīdz dalībvalstij, uz kuru notiek 
norīkošana darbā, nodrošināt to 
nosacījumu izpildi, kas piemērojami 
saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK un šo 
direktīvu. Pakalpojumu sniedzēja 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
pēc savas iniciatīvas paziņo dalībvalstij, 
uz kuru notiek norīkošana darbā, visu 
būtisko informāciju, kā norādīts 3. panta 
1. un 2. punktā un 9. panta 1. punktā, ja 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij ir zināmi īpaši 
fakti, kas norāda uz iespējamiem 
pārkāpumiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs direktīvas 3. panta 1. un 2. punktā 
un 9. panta 1. punktā minētajos 
gadījumos pakalpojumu sniedzēja 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts
palīdz dalībvalstij, uz kuru notiek 
norīkošana darbā, nodrošināt to 
nosacījumu izpildi, kas piemērojami 
saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK un šo 
direktīvu. Pakalpojumu sniedzēja 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts
pēc savas iniciatīvas paziņo dalībvalstij, uz 
kuru notiek norīkošana darbā, visu 
būtisko informāciju, kā norādīts 3. panta
1. un 2. punktā un 9. panta 1. punktā, ja 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij ir zināmi īpaši 
fakti, kas norāda uz iespējamiem 
pārkāpumiem.

2. Pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts nekavējoties pēc 
savas iniciatīvas vai pēc uzņēmējas 
dalībvalsts pieprasījuma paziņo uzņēmējai
dalībvalstij visu būtisko informāciju, kā 
norādīts šajā direktīvā vai kas vajadzīga 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta noteikumu 
ievērošanai. Kompetentās iestādes var 
pieprasīt informāciju, ja tas vajadzīgs 
īpaši svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz katru pakalpojumu 
sniegšanas gadījumu vai katru 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniegt informāciju 
par pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
likumību un viņa labu rīcību, kā arī par 

svītrots
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piemērojamo noteikumu pārkāpumu 
neesamību. Uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar 6. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz katru pakalpojumu 
sniegšanas gadījumu vai katru 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniegt informāciju
par pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
likumību un viņa labu rīcību, kā arī par 
piemērojamo noteikumu pārkāpumu 
neesamību. Uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar 6. pantu.

3. Attiecībā uz katru pakalpojumu 
sniegšanas gadījumu vai katru 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniegt informāciju, 
lai pārbaudītu gan Direktīvas 96/71/EK, 
gan šīs direktīvas noteikumu izpildi. 
Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniedz šo informāciju 
saskaņā ar 6. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz katru pakalpojumu 
sniegšanas gadījumu vai katru 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniegt informāciju 

3. Attiecībā uz katru pakalpojumu 
sniegšanas gadījumu vai katru 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniegt informāciju
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par pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
likumību un viņa labu rīcību, kā arī par 
piemērojamo noteikumu pārkāpumu 
neesamību. Uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar 6. pantu.

nolūkā pārbaudīt, vai tiek ievērota 
Direktīva 96/71/EK un šī direktīva, tostarp 
informāciju par pakalpojumu sniedzēja 
reģistrācijas likumību un viņa labu rīcību, 
kā arī par piemērojamo noteikumu 
pārkāpumu neesamību. Uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts kompetentās 
iestādes sniedz šo informāciju saskaņā ar 
6. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētais 
pienākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij jāveic faktiskas 
pārbaudes un kontroles tās uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā, kurā pakalpojums 
tiek sniegts. Pēc uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts kompetento 
iestāžu pieprasījuma šādas pārbaudes un 
kontroles saskaņā ar 10. pantu un 
atbilstīgi uzraudzības pilnvarām, kas 
paredzētas uzņēmējas dalībvalsts tiesību 
aktos, praksē un administratīvajās 
procedūrās un kuras ir saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, vajadzības 
gadījumā veic uzņēmējas dalībvalsts 
iestādes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 508
Thomas Händel



PE504.078v01-00 54/111 AM\924423LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētais 
pienākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij jāveic faktiskas 
pārbaudes un kontroles tās uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā, kurā pakalpojums 
tiek sniegts. Pēc uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts kompetento 
iestāžu pieprasījuma šādas pārbaudes un 
kontroles saskaņā ar 10. pantu un atbilstīgi 
uzraudzības pilnvarām, kas paredzētas 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos, praksē 
un administratīvajās procedūrās un kuras 
ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem,
vajadzības gadījumā veic uzņēmējas 
dalībvalsts iestādes.

4. Šādas pārbaudes un kontroles saskaņā ar 
10. pantu atbilstīgi uzraudzības pilnvarām, 
kas paredzētas uzņēmējas dalībvalsts 
tiesību aktos, praksē un administratīvajās 
procedūrās, veic uzņēmējas dalībvalsts 
iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētais 
pienākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij jāveic faktiskas 
pārbaudes un kontroles tās uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā, kurā pakalpojums 
tiek sniegts. Pēc uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts kompetento 
iestāžu pieprasījuma šādas pārbaudes un 
kontroles saskaņā ar 10. pantu un atbilstīgi 
uzraudzības pilnvarām, kas paredzētas 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos, praksē
un administratīvajās procedūrās un kuras 
ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem,
vajadzības gadījumā veic uzņēmējas 
dalībvalsts iestādes.

4. Šādas pārbaudes un kontroles saskaņā ar 
10. pantu atbilstīgi uzraudzības pilnvarām, 
kas paredzētas uzņēmējas dalībvalsts 
tiesību aktos, praksē un administratīvajās 
procedūrās, veic uzņēmējas dalībvalsts 
iestādes.
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Or. en

Grozījums Nr. 510
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētais 
pienākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij jāveic faktiskas 
pārbaudes un kontroles tās uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā, kurā pakalpojums tiek 
sniegts. Pēc uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts kompetento iestāžu 
pieprasījuma šādas pārbaudes un kontroles 
saskaņā ar 10. pantu un atbilstīgi 
uzraudzības pilnvarām, kas paredzētas 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos, praksē 
un administratīvajās procedūrās un kuras ir 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
vajadzības gadījumā veic uzņēmējas 
dalībvalsts iestādes.

4. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētais 
pienākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij jāveic faktiskas 
pārbaudes un kontroles tās uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā, kurā pakalpojums tiek 
sniegts. Šādas pārbaudes un kontroles 
saskaņā ar 10. pantu un atbilstīgi 
uzraudzības pilnvarām, kas paredzētas 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos, praksē 
un administratīvajās procedūrās un kuras ir 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
vajadzības gadījumā veic uzņēmējas 
dalībvalsts iestādes.

Or. fr

Grozījums Nr. 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Periodā, kad darba ņēmējs norīkots 
darbā citā dalībvalstī, par 
Direktīvā 96/71/EK paredzēto 
nodarbinātības nosacījumu pārbaudi 
atbild uzņēmējas dalībvalsts iestādes 
sadarbībā ar uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsti.
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Or. en

Grozījums Nr. 512
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina efektīvām 
pārbaudēm un kontroles pasākumiem 
vajadzīgos resursus.

Or. de

Grozījums Nr. 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
1. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
5. pantu dalībvalsts, uz kuru ir norīkots 
darba ņēmējs, saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem un/vai praksi, un 
administratīvajām procedūrām turpina 
kontroli, uzraudzību un veic visus 
vajadzīgos uzraudzības un izpildes 
pasākumus attiecībā uz tās teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem.
2. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 4. un 
5. pantā noteiktajiem principiem 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts turpina arī 
kontrolēt, pārraudzīt un veikt vajadzīgos 
uzraudzības vai izpildes pasākumus 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem, praksei un 
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administratīvajām procedūrām.
Lai uzlabotu izpildi, dalībvalsts atbalsta 
dalībvalsts, uz kuru ir norīkots darba 
ņēmējs, kompetento iestādi, savlaikus 
sniedzot informāciju par to, vai darbā 
norīkošanas uzņēmums atbilst šīs 
direktīvas 3. pantā un Direktīvā 96/71/EK 
noteiktajiem obligātajiem kritērijiem.
3. Šādas pārbaudes un kontroles 
pasākumus saskaņā ar 10. pantu veic 
dalībvalsts, uz kuru ir norīkots darba 
ņēmējs, iestādes atbilstīgi uzraudzības 
pilnvarām, kas paredzētas dalībvalsts 
tiesību aktos, praksē un administratīvajās 
procedūrās.
4. Dalībvalstis, konstatējot, ka darba 
ņēmēji tiek pieņemti darbā tikai ar mērķi, 
lai tos tieši norīkotu darbā trešā 
dalībvalstī vai lai fiktīvi nodarbinātu tos 
kā pašnodarbinātas personas, 
nekavējoties ziņo par to dalībvalsts, uz 
kuru ir norīkots darba ņēmējs, 
kompetentajām iestādēm.
5. Dalībvalstis nodrošina efektīvām 
pārbaudēm un kontroles pasākumiem 
vajadzīgos resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Periodā, kad darba ņēmējs norīkots darbā 
citā dalībvalstī, par darba apstākļu 
pārbaudēm atbild uzņēmējas dalībvalsts 
iestādes. Uzņēmēja dalībvalsts pēc savas 
ierosmes var veikt kontroli, un to darbību 
neierobežo uzņēmējdarbības reģistrācijas 
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dalībvalsts iestāžu veikto pārbaužu vai 
kontroles pasākumu rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību veic 
papildu pasākumus, lai izstrādātu, 
atvieglotu un sekmētu apmaiņu starp 
ierēdņiem, kuri atbildīgi par 
administratīvās sadarbības un savstarpējās 
palīdzības īstenošanu, kā arī par 
piemērojamo noteikumu ievērošanas un 
izpildes pārraudzību.

1. Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību veic 
papildu pasākumus, lai izstrādātu, 
atvieglotu un sekmētu apmaiņu starp
sociālajiem partneriem, ierēdņiem, kas
atbild par administratīvās sadarbības un 
savstarpējās palīdzības īstenošanu, kā arī, 
lai nodrošinātu atbalstu organizācijām, 
kas sniedz informāciju darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes apkopo un izvērtē saskaņā ar 
9. panta 1. punktu paziņotos datus.
Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes apkopo datus 
attiecībā uz 3. panta 1. punktā minētajiem 
kritērijiem, kā arī datus par veiktajām 
sociālā nodrošinājuma iemaksām un 
pakalpojumu sniedzēja samaksātajiem 
nodokļiem.
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Dalībvalstis regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai. Eiropas Komisija ziņojumus 
apkopo un regulāri publicē.
Divos gados pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ietekmes novērtējumu 
par to, vai ES līmenī ir iespējams ieviest 
ziņošanas un reģistrācijas sistēmu, kas 
pamatota ar dalībvalstu pašreizējām 
sistēmām un ir ar tām savietojama.

Or. de

Grozījums Nr. 517
Martin Kastler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes apkopo un izvērtē saskaņā ar 
9. panta 1. punktu paziņotos datus.
Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes apkopo datus 
attiecībā uz 3. panta 1. punktā minētajiem 
kritērijiem, kā arī datus par veiktajām 
sociālā nodrošinājuma iemaksām un 
pakalpojumu sniedzēja samaksātajiem 
nodokļiem.
Dalībvalstis regulāri ziņo Eiropas 
Komisijai. Eiropas Komisija ziņojumus 
apkopo atbilstīgā veidā un tos regulāri 
publicē.

Or. de

Grozījums Nr. 518
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
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes reģistrē 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus. 
Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes reģistrē 3. panta 
1. punktā minētos datus, kā arī datus par 
veiktajām sociālā nodrošinājuma 
iemaksām un pakalpojumu sniedzēja 
samaksātajiem nodokļiem. Uzņēmējas 
dalībvalsts un uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts kompetentās 
iestādes apkopotos datus paziņo Eiropas 
Komisijai (Eurostat), kas tos apkopo un 
regulāri publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes apkopo un izvērtē 
datus par darbā norīkošanas procesu.
Dalībvalstīm regulāri jāziņo Eiropas 
Komisijai. Eiropas Komisija apkopo 
informāciju un regulāri publicē 
ziņojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija izvērtē finanšu atbalsta 
nepieciešamību, lai vēl vairāk uzlabotu 
administratīvo sadarbību un vairotu 
savstarpējo uzticību, izmantojot projektus, 
tostarp veicinot attiecīgo ierēdņu apmaiņu 
un mācības, kā arī izstrādā, atvieglo un 
sekmē labās prakses, tostarp sociālo 
partneru labās prakses, iniciatīvas 
Savienības līmenī, piemēram, tādu 
datubāžu vai kopīgu vietņu izveidi un 
atjaunināšanu, kurās ietverta vispārēja vai 
specifiska nozares informācija par 
ievērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.

2. Komisija nodrošina pienācīgu finanšu
atbalstu, lai vēl vairāk uzlabotu 
administratīvo sadarbību un vairotu 
savstarpējo uzticību, izmantojot projektus, 
tostarp veicinot attiecīgo ierēdņu apmaiņu 
un mācības, kā arī izstrādā, atvieglo un 
sekmē labās prakses, tostarp sociālo 
partneru labās prakses, iniciatīvas 
Savienības līmenī, piemēram, tādu 
datubāžu vai kopīgu vietņu izveidi un 
atjaunināšanu, kurās ietverta vispārēja vai 
specifiska nozares informācija par 
ievērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija izvērtē finanšu atbalsta 
nepieciešamību, lai vēl vairāk uzlabotu 
administratīvo sadarbību un vairotu 
savstarpējo uzticību, izmantojot projektus, 
tostarp veicinot attiecīgo ierēdņu apmaiņu 
un mācības, kā arī izstrādā, atvieglo un 
sekmē labās prakses, tostarp sociālo 
partneru labās prakses, iniciatīvas 
Savienības līmenī, piemēram, tādu 
datubāžu vai kopīgu vietņu izveidi un 
atjaunināšanu, kurās ietverta vispārēja vai 
specifiska nozares informācija par 
ievērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.

2. Komisija nodrošina pienācīgu finanšu
atbalstu, lai vēl vairāk uzlabotu 
administratīvo sadarbību un vairotu 
savstarpējo uzticību, izmantojot projektus, 
tostarp veicinot attiecīgo ierēdņu apmaiņu 
un mācības, kā arī izstrādā, atvieglo un 
sekmē labās prakses, tostarp sociālo 
partneru labās prakses, iniciatīvas 
Savienības līmenī, piemēram, tādu 
datubāžu vai kopīgu vietņu izveidi un 
atjaunināšanu, kurās ietverta vispārēja vai 
specifiska nozares informācija par 
ievērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis tiek mudinātas izveidot 
informācijas centrus un nodrošināt 
praktisku palīdzību norīkotiem darba 
ņēmējiem, lai minētajiem darba ņēmējiem 
nodrošinātu pienācīgu informāciju par 
viņu tiesībām. Lēmumu par minēto 
informācijas centru atrašanās vietu un 
saziņas valodu pieņem, izvērtējot norīkoto 
darba ņēmēju klātbūtni attiecīgās
dalībvalsts teritorijā. Tā kā ir vienlīdz 
svarīgi informēt darba ņēmējus gan pirms 
viņa/viņas ierašanās attiecīgajā
dalībvalstī, gan norīkošanas darbā 
periodā, šis ieteikums jāievēro abām 
dalībvalstīm —gan uzņēmējdarbības 
reģistrācijas, gan arī uzņēmējai 
dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis būtībā var brīvi izvēlēties 
un piemērot administratīvās prasības un 
kontroles pasākumus.

Or. de
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Grozījums Nr. 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nosaka vismaz šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 525
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles
pasākumus:

1. Dalībvalstīm jānosaka vismaz šādas 
administratīvās prasības un kontroles
pasākumi:

Or. fr

Grozījums Nr. 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nosaka vismaz šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

Or. en
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Grozījums Nr. 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles
pasākumus:

1. Dalībvalstīm jānosaka vismaz šādas 
administratīvās prasības un kontroles
pasākumi:

Or. fr

Grozījums Nr. 528
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nosaka vismaz šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

Or. de

Grozījums Nr. 529
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles
pasākumus:

1. Dalībvalstīm jānosaka vismaz šādas 
administratīvās prasības un kontroles
pasākumi:

Or. de
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Grozījums Nr. 530
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nosaka vismaz šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 531
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nosaka vismaz šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 532
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nosaka šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

Or. en
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Grozījums Nr. 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nosaka šādas 
administratīvās prasības un efektīvus
kontroles pasākumus. Proti, tie ir šādi 
pasākumi:

Or. en

Grozījums Nr. 534
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas
administratīvās prasības un kontroles
pasākumus:

1. Lai uzlabotu Direktīvas 96/71/EK 3. un 
5. panta ievērošanu, dalībvalstīm jāievieš
administratīvās prasības un kontroles
pasākumi, piemēram:

Or. de

Grozījums Nr. 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Lai uzlabotu Direktīvas 96/71/EK 
īstenošanu, dalībvalstis, pilnībā ievērojot 
diskriminācijas aizlieguma principu, var
kontrolēt visus elementus, kas vajadzīgi, 
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lai pārbaudītu atbilstību 
Direktīvas 96/71/EK 3. un 5. pantam un 
šīs direktīvas 3. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis var noteikt šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 537
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis var noteikt, piemēram,
šādas administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus: 

Or. de

Grozījums Nr. 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas 
sākumā; deklarēšana attiecas tikai uz 
viena vai vairāku skaidri noteiktu darbā 
norīkotu pakalpojumu sniedzēju 
identitāti, klātbūtni, to paredzamo skaitu, 
paredzamo uzturēšanās ilgumu un vietu, 
kā arī norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 539
Csaba Őry

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas 
sākumā; deklarēšana attiecas tikai uz 
viena vai vairāku skaidri noteiktu darbā 
norīkotu pakalpojumu sniedzēju 
identitāti, klātbūtni, to paredzamo skaitu, 
paredzamo uzturēšanās ilgumu un vietu, 
kā arī norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

svītrots

Or. hu

Grozījums Nr. 540
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs
vēlākais pakalpojumu sniegšanas 
sākumā; deklarēšana attiecas tikai uz 
viena vai vairāku skaidri noteiktu darbā
norīkotu pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī
norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums pirms norīkošanas
darbā deklarēties valsts atbildīgajās 
kompetentajās iestādēs; šajā deklarācijā 
apliecina, ka pakalpojuma sniedzējs ir 
informēts par noteikumiem, kas attiecībā 
uz obligātajiem darba nosacījumiem 
jāievēro saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
3. pantu un ka viņš šos noteikumus 
ievēros; šajā deklarācijā ir vismaz 
informācija par pakalpojumu sniedzēju 
identitāti, viņa ieceltā pārstāvja un 
pilnvarotās personas vārds, uzvārds un 
adrese, informācija par norīkošanas 
darbā periodu, norīkošanas darbā sākuma 
datums, darbā norīkoto darba ņēmēju
identitāti un skaitu, norīkoto darba 
ņēmēju darbības jomu, kā arī darba vietu 
un uzturēšanās vietas adresi uzņēmējā 
dalībvalstī;
Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 
informē kompetentās iestādes, ja:
– norīkošana darbā nenotiek, nav 
notikusi, vai ir izbeigta pirms termiņa;
– darbības tiek pārtrauktas;
– norīkoto darba ņēmēju viņa darba 
devējs ir pieņēmis darbā citā uzņēmumā 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalstī, 
jo īpaši saistībā ar uzņēmumu 
pārvietošanu vai apvienošanu;

Or. de

Pamatojums

Informāciju iespējams pārbaudīt tikai tad, ja attiecībā uz to ir skaidri noteiktas prasības. 
Turklāt šī informācija ir lietderīga, lai statistiski apkopotu darbā norīkoto darba ņēmēju 
datus un tādējādi pārbaudītu, vai ir sasniegts šajā direktīvā izvirzītais mērķis.
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Grozījums Nr. 541
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā; 
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu
pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, 
paredzamo uzturēšanās ilgumu un vietu, 
kā arī norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums mērķa dalībvalsts 
valodā deklarēties valsts atbildīgajās 
kompetentajās iestādēs pirms pakalpojumu 
sniegšanas sākuma, turklāt deklarācijā 
jānorāda šādi dati:

i) pakalpojumu sniedzēja identitāte;
ii) darbā norīkoto darba ņēmēju identitāte;
iii) šo darba ņēmēju paredzamais skaits;
iv) paredzamais norīkošanas darbā ilgums 
un paredzamā pakalpojuma sniegšanas 
vieta;
v) pieejama un konkrēta vieta, kur 
jānodrošina piekļuve pārbaudāmajiem 
dokumentiem (piemēram, darba 
līgumiem, algas lapām, darba laika 
uzskaites lapām, kā arī pierādījumiem par 
algas izmaksu vai līdzvērtīgiem 
dokumentiem) rakstveidā;
vi) pilnvarotās personas mērķdalībvalstī 
vārds, uzvārds, proti, tās personas vārds 
uzvārds, kurai iespējams izsniegt citā 
dalībvalstī reģistrētajam pakalpojumu 
sniedzējam paredzētus lēmumus vai 
oficiālus dokumentus, kuriem ir juridisks 
spēks;
vii) norīkošanu attaisnojošie pakalpojumi;

citā dalībvalstī uzņēmējdarbību reģistrējis 
pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 
informē valsts kompetentās iestādes par 
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minētajā deklarācijā norādītās 
informācijas izmaiņām;

Or. de

Grozījums Nr. 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano, Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā; 
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu
pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī
norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais vienu mēnesi pirms pakalpojumu 
sniegšanas, turklāt deklarācijā jo īpaši 
norāda:

– pakalpojumu sniedzēja identitāti;
– darbā norīkoto darba ņēmēju plānoto
skaitu un identifikācijas datus;
– plānoto norīkošanas darbā ilgumu;
– pakalpojuma sniegšanas vietu;
– norīkošanu attaisnojošus pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

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

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā; 
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu
pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī
norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais vienu mēnesi pirms pakalpojumu 
sniegšanas, turklāt deklarācijā jo īpaši 
norāda:

– pakalpojumu sniedzēju identitāti, proti, 
vārdu un uzvārdu, dzimšanas vietu un 
datumu, dzīvesvietas adresi un 
izmitināšanas vietas adresi uzņēmējā 
dalībvalstī norīkošanas darbā periodā;
– darbā norīkoto darba ņēmēju plānoto
skaitu un identifikācijas datus;
– plānoto norīkošanas darbā ilgumu;
– pakalpojuma sniegšanas vietu;
– norīkošanu attaisnojošus pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 544
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs
vēlākais pakalpojumu sniegšanas 
sākumā; deklarēšana attiecas tikai uz 
viena vai vairāku skaidri noteiktu darbā
norīkotu pakalpojumu sniedzēju identitāti, 

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums pirms pakalpojumu 
sniegšanas sākuma deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs;
deklarāciju iesniedz vienā no uzņēmējas 
dalībvalsts oficiālajām valodām, un tajā 
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klātbūtni, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī
norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

norāda vismaz:

1) pakalpojumu sniedzēja identitāti;
2) darbā norīkoto darba ņēmēju plānoto
skaitu un identifikācijas datus;
3) plānoto norīkošanas darbā ilgumu un
pakalpojuma sniegšanas vietu;
4) norīkošanu attaisnojošus 
pakalpojumus;

ja pirms pakalpojuma sniegšanas vai tās 
laikā tiek grozīta attiecīgā informācija, 
deklarācijas saturu atjaunina;

Or. en

Grozījums Nr. 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā; 
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu
pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī 
norīkošanu attaisnojošiem pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs pirms
pakalpojumu sniegšanas sākuma;
deklarēšanai jāattiecas vismaz uz:

i) pakalpojumu sniedzēja identitāti,
ii) darbā norīkotu darba ņēmēju
paredzamo skaitu un identifikācijas 
datiem,

iii) paredzamo uzturēšanās ilgumu un 
vietu, kurā jāsniedz pakalpojums, kā arī
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iv) norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 546
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs
vēlākais pakalpojumu sniegšanas 
sākumā; deklarēšana attiecas tikai uz 
viena vai vairāku skaidri noteiktu darbā
norīkotu pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, 
paredzamo uzturēšanās ilgumu un vietu, 
kā arī norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums pirms norīkošanas
darbā deklarēties valsts atbildīgajās 
kompetentajās iestādēs; šajā deklarācijā 
apliecina, ka pakalpojumu sniedzējs ir 
informēts par noteikumiem, kas attiecībā 
uz darba nosacījumiem jāievēro saskaņā 
ar Direktīvas 96/71/EK 3. pantu un ka 
viņš šos noteikumus ievēros; šajā 
deklarācijā ir vismaz informācija par 
pakalpojumu sniedzēja identitāti, viņa 
iecelta pārstāvja un pilnvarotās personas 
vārds, uzvārds un adrese, informācija par 
norīkošanas darbā periodu, norīkošanas 
darbā sākuma datums, norīkoto darba 
ņēmēju identitāte un skaits, darbā
norīkoto darba ņēmēju darbības joma, kā 
arī darba vieta un uzturēšanās vietas 
adrese uzņēmējā dalībvalstī;

Or. de

Grozījums Nr. 547
Martin Kastler

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

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā;
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu
pakalpojumu sniedzēju identitāti, klātbūtni, 
to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī 
norīkošanu attaisnojošiem
pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums uzņēmējas dalībvalsts 
valodā iesniegt deklarāciju valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā;
deklarācijā norāda pakalpojumu
sniedzēja identitāti, darbā norīkoto darba 
ņēmēju identitāti, to paredzamo skaitu, kā 
arī paredzamo uzturēšanās ilgumu un 
vietu, vietu valsts teritorijā, kur tiks 
glabāti b) punktā noteiktie dokumenti, par 
uzņēmējā dalībvalstī pilnvarotās personas 
vārdu, uzvārdu un adresi, kā arī nozari, 
kurā norīkoti darba ņēmēji; darba devējs 
nekavējoties ziņo par šīs informācijas 
izmaiņām;

Or. de

Grozījums Nr. 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā;
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu
pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī 
norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums pirms pakalpojumu 
sniegšanas sākuma valsts atbildīgajām 
kompetentajām iestādēm sniegt ziņojumu 
angļu valodā vai uzņēmējas dalībvalsts 
valodā; minētajā paziņojumā norāda 
vismaz pakalpojumu sniedzēju identitāti,
darbā norīkoto darba ņēmēju paredzamo 
skaitu un personas datus, norādītās 
kontaktpersonas, paredzamo uzturēšanās
sākumu un ilgumu un darbības vietu, kā 
arī norīkošanu attaisnojošos 
pakalpojumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 549
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs
vēlākais pakalpojumu sniegšanas 
sākumā; deklarēšana attiecas tikai uz 
viena vai vairāku skaidri noteiktu darbā
norīkotu pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī 
norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums vēlākais piecas darba 
dienas pirms pakalpojumu sniegšanas
sākuma deklarēties valsts atbildīgajās 
kompetentajās iestādēs; deklarācijā 
norāda vismaz pakalpojumu sniedzēja 
identitāti, vienu vai vairākus konkrēti 
identificējamus darbā norīkotus darba 
ņēmējus, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī 
norīkošanu attaisnojošos pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā;
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu 
pakalpojumu sniedzēju identitāti, 
klātbūtni, to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī 
norīkošanu attaisnojošiem pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs pirms
pakalpojumu sniegšanas sākuma;
deklarēšanai jāattiecas vismaz uz
pakalpojumu sniedzēja identitāti, skaidri
un personīgi noteiktu darbā norīkotu darba 
ņēmēju paredzamo skaitu, iecelto 
kontaktpersonu, uzturēšanās sākumu un
paredzamo uzturēšanās ilgumu un vietu,
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kurā jāsniedz pakalpojums, kā arī 
norīkošanu attaisnojošiem pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 551
Jean-Luc Bennahmias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā;
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu
pakalpojumu sniedzēju identitāti, klātbūtni, 
to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī 
norīkošanu attaisnojošiem pakalpojumiem;

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs pirms
pakalpojumu sniegšanas sākuma;
deklarēšanai jāattiecas vismaz uz viena 
vai vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu
darba ņēmēju identitāti, klātbūtni, to 
paredzamo skaitu, paredzamo uzturēšanās 
ilgumu un vietu, kur jāsniedz 
pakalpojums, kā arī norīkošanu 
attaisnojošiem pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 552
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā; 
deklarēšana attiecas tikai uz viena vai 
vairāku skaidri noteiktu darbā norīkotu 
pakalpojumu sniedzēju identitāti, klātbūtni,

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas sākumā; 
deklarēšana attiecas tikai uz pakalpojuma 
sniedzēja identitāti, skaidri noteiktu darbā 
norīkotu darba ņēmēju identitāti, to 
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to paredzamo skaitu, paredzamo 
uzturēšanās ilgumu un vietu, kā arī 
norīkošanu attaisnojošiem pakalpojumiem;

paredzamo skaitu, paredzamo uzturēšanās 
ilgumu un vietu, kā arī norīkošanu 
attaisnojošiem pakalpojumiem; darba 
ņēmējam jāizsniedz visu par viņu sniegto 
ziņu kopija;

Or. fr

Grozījums Nr. 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pakalpojumu sniedzēja pienākums ir 
nekavējoties informēt atbildīgās valsts 
kompetentās iestādes, ja:
– norīkošana darbā nenotiek vai nav 
notikusi, vai ir izbeigta pirms termiņa;
– norīkošanas darbā attaisnojošā 
pakalpojuma sniegšana ir pārtraukta;
– darba devējs norīkoto darba ņēmēju ir 
norīkojis darbā citā uzņēmumā, jo īpaši 
uzņēmumu apvienošanās vai 
pārņemšanas gadījumā;
– ir izmaiņas saskaņā ar 9. panta 
1. punkta a) apakšpunktu sniegtās 
informācijas saturā;

Or. en

Grozījums Nr. 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, 
darba laika uzskaites lapu un algas 
izmaksu apliecinošu dokumentu vai tiem 
līdzvērtīgu dokumentu kopijas, pavairot 
un/vai saglabāt tās papīra vai elektroniskā 
veidā darbā norīkošanas laikā pieejamā 
un skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, 
ar kuru tiek sniegts pakalpojums;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, darba 
laika uzskaites lapu un algas izmaksu
apliecinošu dokumentu vai tiem 
līdzvērtīgu dokumentu kopijas, pavairot 
un/vai saglabāt tās papīra vai elektroniskā 
veidā darbā norīkošanas laikā pieejamā 
un skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 

b) pienākums pakalpojuma sniegšanas 
vietā un pakalpojuma sniegšanas periodā, 
kā arī līdz diviem gadiem pēc 
pakalpojuma sniegšanas perioda glabāt
dokumentus un/vai to kopijas rakstveidā
vai elektroniskā veidā vai darīt tos 
pieejamus kompetentajām iestādēm vai 
arodbiedrībām; šis pienākums jo īpaši 
jāievēro attiecībā uz šādiem 
dokumentiem:
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gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

– A1 veidlapas kopiju, kas apliecina 
dalību sociālā nodrošinājuma sistēmā 
izcelsmes dalībvalstī,
– darba līgumu (vai līdzvērtīgu dokumentu
Direktīvas 91/533/EEK izpratnē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija),

– algas aprēķinu,
– darba laika uzskaites lapām,
– algas izmaksu apliecinošiem 
dokumentiem vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijām,

– novērtējumu par darba drošības un 
veselības aizsardzības riskiem, tostarp 
aizsardzības pasākumiem, kas jāveic 
saskaņā ar Direktīvu 89/391/EK,
– ja norīkotais darba ņēmējs ir trešās 
valsts valstspiederīgais, darba atļaujas un 
uzturēšanās atļaujas kopijas;
minētos dokumentus glabā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā, piemēram, darba 
vietā, būvlaukumā, vai transporta nozares 
mobilo darba ņēmēju gadījumā — bāzē vai 
transporta līdzeklī, ar kuru tiek sniegts 
pakalpojums;

Or. en

Grozījums Nr. 556
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamus
norīkošanas darbā periodā un līdz diviem 
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Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, 
darba laika uzskaites lapu un algas 
izmaksu apliecinošu dokumentu vai tiem 
līdzvērtīgu dokumentu kopijas, pavairot
un/vai saglabāt tās papīra vai elektroniskā 
veidā darbā norīkošanas laikā pieejamā 
un skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, 
ar kuru tiek sniegts pakalpojums;

gadiem pēc pakalpojuma sniegšanas
pieejamā un skaidri norādītā vietā darbā 
norīkojušās dalībvalsts teritorijā, 
piemēram, darba vietā, mobilo darba 
ņēmēju gadījumā — transportlīdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums, un/vai 
saglabāt rakstveidā vai elektroniskā veidā
jo īpaši šādus dokumentus:

– darbā norīkoto darba ņēmēju identitātes 
apliecinājumu;

– A1 veidlapas kopiju, kas apliecina 
dalību sociālā nodrošinājuma sistēmā 
izcelsmes dalībvalstī;
– darba līgumu (vai līdzvērtīgu 
dokumentu Direktīvas 91/533/EEK 
izpratnē, tostarp minētās direktīvas 
4. pantā norādīto papildu informāciju);
– algas aprēķinus un algas izmaksu 
apliecinošus dokumentus;
– darba laika uzskaites lapas;
– novērtējumu par darba drošības un 
veselības aizsardzības riskiem saskaņā ar 
Direktīvu 89/391/EK;
– ja darba ņēmējs ir trešās valsts 
valstspiederīgais — darba atļaujas un 
uzturēšanās atļaujas kopijas;

Or. de

Grozījums Nr. 557
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, 
darba laika uzskaites lapu un algas 
izmaksu apliecinošu dokumentu vai tiem 
līdzvērtīgu dokumentu kopijas, pavairot 
un/vai saglabāt tās papīra vai elektroniskā 
veidā darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

b) pienākums darbā norīkošanas laikā un 
līdz diviem gadiem pēc pakalpojuma 
sniegšanas pieejamā un skaidri norādītā 
vietā tās teritorijā, piemēram, darba vietā, 
būvlaukumā, vai transporta nozares mobilo 
darba ņēmēju gadījumā — bāzē vai 
transporta līdzeklī, ar kuru tiek sniegts 
pakalpojums, glabāt vai darīt pieejamus, 
pavairot un/vai saglabāt rakstveidā vai 
elektroniskā veidā jo īpaši šādus 
dokumentus:

– A1 veidlapas kopiju, kas apliecina 
dalību sociālā nodrošinājuma sistēmā 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī;
– darba līgumu (vai līdzvērtīgu 
dokumentu Direktīvas 91/533/EEK 
izpratnē, tostarp minētās direktīvas 
4. pantā norādīto papildu informāciju);
– algas aprēķinus un algas izmaksu 
apliecinošus dokumentus;
– darba laika uzskaites lapas;
– novērtējumu par darba drošības un 
veselības aizsardzības riskiem saskaņā ar 
Direktīvu 89/71/EK;
– ja norīkotais darba ņēmējs ir trešās 
valsts valstspiederīgais — darba atļaujas 
un uzturēšanās atļaujas kopijas;

Or. de

Grozījums Nr. 558
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, 
darba laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas, pavairot un/vai 
saglabāt tās papīra vai elektroniskā veidā 
darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta, 
kurā ir nodarbinātības nosacījumi), algas 
aprēķinu, darba laika uzskaites lapu un 
algas izmaksu apliecinošu dokumentu, 
A1 veidlapu, kas apliecina dalību sociālā 
nodrošinājuma sistēmā nosūtītājā 
dalībvalstī, vai tiem līdzvērtīgu dokumentu 
kopijas, pavairot un/vai saglabāt tās 
rakstveidā vai elektroniskā veidā darbā 
norīkošanas laikā pieejamā un skaidri 
norādītā vietā tās teritorijā, piemēram, 
darba vietā, būvlaukumā, vai transporta 
nozares mobilo darba ņēmēju gadījumā —
bāzē vai transporta līdzeklī, ar kuru tiek 
sniegts pakalpojums;

Or. de

Grozījums Nr. 559
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, 
darba laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas, pavairot un/vai 
saglabāt tās papīra vai elektroniskā veidā 
darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta, 
kurā ir nodarbinātības nosacījumi), algas 
aprēķinu, darba laika uzskaites lapu un 
algas izmaksu apliecinošu dokumentu, 
darba un uzturēšanās atļaujas trešo valstu 
valstspiederīgiem, A1 veidlapu, kas 
apliecina dalību sociālā nodrošinājuma 
sistēmā izcelsmes dalībvalstī, vai tiem 
līdzvērtīgu dokumentu kopijas, pavairot 
un/vai saglabāt tās rakstveidā vai 
elektroniskā veidā darbā norīkošanas laikā 
pieejamā un skaidri norādītā vietā tās 
teritorijā, piemēram, darba vietā, 
būvlaukumā, vai transporta nozares mobilo 
darba ņēmēju gadījumā — bāzē vai 
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transporta līdzeklī, ar kuru tiek sniegts 
pakalpojums;

Or. de

Grozījums Nr. 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, 
darba laika uzskaites lapu un algas 
izmaksu apliecinošu dokumentu vai tiem 
līdzvērtīgu dokumentu kopijas, pavairot 
un/vai saglabāt tās papīra vai elektroniskā 
veidā darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līgumu (vai līdzvērtīgu dokumentu
Direktīvas 91/533/EEK 2. panta 2. punkta 
un 4. panta izpratnē), pavairot un/vai 
saglabāt to rakstveidā vai elektroniskā 
veidā darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā, piemēram, darba 
vietā, būvlaukumā, vai transporta nozares 
mobilo darba ņēmēju gadījumā — bāzē vai 
transporta līdzeklī, ar kuru tiek sniegts 
pakalpojums; darba devējam vai 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentajām organizācijām pēc 
uzņēmējas dalībvalsts pieprasījuma 
pieņemamā laikā, kā noteikts 6. panta 
5. punktā, būtu jāiesniedz arī citi 
dokumenti, piemēram, algas aprēķini, 
darba laika uzskaites lapas un algas 
izmaksu apliecinoši dokumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu b) pienākums darbā norīkošanas periodā
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darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, darba 
laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas, pavairot un/vai 
saglabāt tās papīra vai elektroniskā veidā
darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

glabāt vai darīt pieejamu darba līguma (vai 
līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK izpratnē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, darba 
laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas, veidlapas, kurās ir 
informācija par dalību izcelsmes valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmā vai pilnīga 
kontaktinformācija attiecībā uz to sociālā 
nodrošinājuma organizāciju, kurā 
norīkotie darba ņēmēji ir apdrošināti 
darbā norīkošanas periodā uzņēmējā 
dalībvalstī (Regula (EK) Nr. 883/2004 un 
Regula (EK) Nr. 987/2009), izcelsmes 
valsts arodveselības dienesta izdota 
apliecība par piemērotību darbam,
pavairot un/vai saglabāt tās rakstveidā vai 
elektroniskā veidā pieejamā un skaidri 
norādītā vietā tās teritorijā, piemēram, 
darba vietā, būvlaukumā, vai transporta 
nozares mobilo darba ņēmēju gadījumā —
bāzē vai transporta līdzeklī, ar kuru tiek 
sniegts pakalpojums;

Or. en

Grozījums Nr. 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, darba 
laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 

b) pienākums glabāt vai pieņemamā laikā
darīt pieejamu darba līguma (vai 
līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK izpratnē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, darba 
laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
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dokumentu kopijas, pavairot un/vai 
saglabāt tās papīra vai elektroniskā veidā 
darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu, kas izdoti saskaņā ar 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
tiesību aktu noteikumiem, kopijas, 
pavairot un/vai pēc pakalpojuma sniedzēja 
izvēles saglabāt tās rakstveidā vai 
elektroniskā veidā darbā norīkošanas laikā 
pieejamā un skaidri norādītā vietā tās 
teritorijā, piemēram, darba vietā, 
būvlaukumā, vai transporta nozares mobilo 
darba ņēmēju gadījumā — bāzē vai 
transporta līdzeklī, ar kuru tiek sniegts 
pakalpojums;

Or. en

Grozījums Nr. 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, darba 
laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas, pavairot un/vai 
saglabāt tās papīra vai elektroniskā veidā 
darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK izpratnē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), A1 veidlapu, trešo 
valstu pilsoņu darba un uzturēšanās 
atļauju, algas aprēķinu, darba laika 
uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas, pavairot un/vai 
saglabāt tās rakstveidā vai elektroniskā 
veidā darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

Or. fr
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Grozījums Nr. 564
Jean-Luc Bennahmias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, darba 
laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas, pavairot un/vai 
saglabāt tās papīra vai elektroniskā veidā 
darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā — bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK izpratnē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), A1 veidlapu, algas 
aprēķinu, darba laika uzskaites lapu un 
algas izmaksu apliecinošu dokumentu vai 
tiem līdzvērtīgu dokumentu kopijas, 
pavairot un/vai saglabāt tās rakstveidā vai 
elektroniskā veidā darbā norīkošanas laikā 
pieejamā un skaidri norādītā vietā tās 
teritorijā, piemēram, darba vietā, 
būvlaukumā, vai transporta nozares mobilo 
darba ņēmēju gadījumā — bāzē vai 
transporta līdzeklī, ar kuru tiek sniegts 
pakalpojums;

Or. fr

Grozījums Nr. 565
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 
informē kompetento iestādi, ja:
– norīkošana darbā nenotiek vai nav 
notikusi, vai ir izbeigta pirms termiņa;
– darbības tiek pārtrauktas;
– darba devējs norīkoto darba ņēmēju ir 
pieņēmis darbā citā uzņēmumā 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalstī; 
jo īpaši uzņēmumu pārņemšanas vai 
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apvienošanās gadījumā;

Or. de

Grozījums Nr. 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 567
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) visu attiecīgo dokumentu, kā arī 
standartizēto veidlapu, un arī veidlapu, 
kas nav standartizētas, tulkojums —
neatkarīgi no dokumenta vai veidlapas
apjoma;

Or. de

Grozījums Nr. 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojums vajadzīgajās ES 
oficiālajās valodās;

Or. en

Grozījums Nr. 569
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojums vajadzīgajā ES 
oficiālajā valodā;

Or. de

Grozījums Nr. 570
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojums;

Or. de
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Grozījums Nr. 571
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) pienākums nodrošināt šā punkta 
b) apakšpunktā minēto dokumentu 
tulkojumu vienā no uzņēmējas valsts 
oficiālajām valodām;

Or. fr

Grozījums Nr. 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojums vienā no uzņēmējas 
valsts oficiālajām valodām;

Or. fr

Grozījums Nr. 573
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojums vienā no attiecīgās 
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nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

dalībvalsts oficiālajām valodām;

Or. de

Grozījums Nr. 574
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot, ja 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
vai organizācija uzskata, ka šāds 
tulkojums ir vajadzīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas; tulkojumus neveic, 
izmantojot nodokļu maksātāju līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 576
Marek Henryk Migalski
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) iespēja pieprasīt šā punkta 
b) apakšpunktā minēto dokumentu 
tulkojumu ar nosacījumu, ka tie nav 
pārmērīgi gari un tiem tiek izmantotas šādu 
dokumentu stardartformas;

Or. en

Grozījums Nr. 577
Tadeusz Cymański

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un 
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu 
stardartformas;

c) iespēja pieprasīt šā punkta 
b) apakšpunktā minēto dokumentu 
tulkojumu ar nosacījumu, ka tie nav 
pārmērīgi gari un tiem tiek izmantotas šādu 
dokumentu stardartformas;

Or. en

Grozījums Nr. 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dalībvalsts, uz kuru darba ņēmēji tiek 
norīkoti darbā, var pieprasīt, lai valstu 
kompetentajām iestādēm nekavējoties 
būtu pieejami b) apakšpunktā minētie 
dokumenti un jebkuri citi obligāti 
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noteiktie dokumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 579
Martin Kastler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā 
norādīt kontaktpersonu sarunām darba 
devēja vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā 
norādīt kontaktpersonu sarunām darba 
devēja vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
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Oedenberg, Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

d) vajadzības gadījumā ir norādīta 
kontaktpersona sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi; pārstāvis vai 
kontaktpersona var būt jebkura persona, 
ko izvēlējies darba devējs vai 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
darba devēju apvienība, kuras dalībnieks 
ir darba devējs;

Or. en

Grozījums Nr. 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

d) iespēja vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu, kas pārstāvētu darba
devēju uzņēmējā dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmā, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 583
Heinz K. Becker
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

d) iespēja vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu, pie kuras uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
vērsties tieši, lai darba devēja vārdā
piedalītos sarunās ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem dalībvalstī, uz kuru 
darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši 
valsts tiesību aktiem un praksei 
laikposmam, kurā tiek sniegti pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Marek Henryk Migalski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

d) iespēja pieprasīt, lai vajadzības 
gadījumā tiktu norādīta kontaktpersona
sarunām darba devēja vārdā ar 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem 
dalībvalstī, uz kuru darba ņēmēji tiek 
norīkoti darbā, atbilstoši valsts tiesību 
aktiem un praksei laikposmam, kurā tiek 
sniegti pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 585
Tadeusz Cymański

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

d) iespēja pieprasīt, lai vajadzības 
gadījumā tiktu norādīta kontaktpersona
sarunām darba devēja vārdā ar 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem 
dalībvalstī, uz kuru darba ņēmēji tiek 
norīkoti darbā, atbilstoši valsts tiesību 
aktiem un praksei laikposmam, kurā tiek 
sniegti pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Csaba Őry

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

d) iespēja vajadzības gadījumā pieprasīt, 
lai tiktu norādīta kontaktpersona sarunām 
darba devēja vārdā ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem uzņēmējā
dalībvalstī atbilstoši valsts tiesību aktiem 
un praksei laikposmam, kurā tiek sniegti 
pakalpojumi.

Or. hu

Grozījums Nr. 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt
kontaktpersonu sarunām darba devēja 

d) pienākums norādīt juridisko pārstāvi, 
kura dzīvesvieta ir dalībvalstī, uz kuru 
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vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, un kurš 
norīkošanas darbā periodā un gadu pēc 
pakalpojuma sniegšanas vajadzības 
gadījumā pārvaldīs administratīvās un 
juridiskās procedūras un darba devēja 
vārdā piedalīsies sarunās ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem dalībvalstī, uz kuru 
darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši 
valsts tiesību aktiem un praksei 
laikposmam, kurā tiek sniegti pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 588
Olle Ludvigsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

d) pienākums norādīt juridisko pārstāvi,
kas dalībvalstī, uz kuru darba ņēmēji tiek 
norīkoti darbā, vajadzības gadījumā 
laikposmā, kurā tiek sniegti pakalpojumi,
darba devēja vārdā piedalīsies sarunās ar 
sociālajiem partneriem attiecīgajā
dalībvalstī un slēgs koplīgumus saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 

d) pienākums norādīt to juridisko pārstāvi 
vai pilnvaroto personu kas dalībvalstī, uz 
kuru darba ņēmēji tiek norīkoti darbā,
pārņems pakalpojuma sniedzēja 
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ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

uzdevumus un pie kura var efektīvi 
vērsties kā pie uzņēmuma, kas norīkojis 
darbā darba ņēmējus.

Or. de

Grozījums Nr. 590
Mitro Repo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

d) pienākums norādīt juridisko pārstāvi; 
juridiskajam pārstāvim, ievērojot valsts 
tiesību aktu noteikumus un praksi, 
jāiesaistās administratīvās un juridiskās 
procedūrās, kā arī vajadzības gadījumā
atbilstoši valsts tiesību aktiem un praksei
darba devēja vārdā jāpiedalās sarunās ar 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem 
dalībvalstī, uz kuru darba ņēmēji tiek 
norīkoti darbā laikposmam, kurā tiek 
sniegti pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar kompetento iestādi vai 
organizāciju dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 592
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu, kas pilda juridiskā 
pārstāvja pienākumus vai darba devēja 
vārdā piedalās sarunās ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem dalībvalstī, uz kuru 
darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši 
valsts tiesību aktiem un praksei.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs, kurās ir prasība norādīt kontaktpersonu, šādas kontaktpersonas 
uzdevums nav „piedalīties sarunās” ar sociālajiem partneriem uzņēmējā dalībvalstī, bet gan 
(kā pārstāvim) pildīt „kontaktpunkta” un „informācijas avota” pienākumus. Atsaucoties tikai 
uz sarunām, iespējama valstu darba koplīguma slēgšanas sarunu sistēmas dublēšana. Tādēļ 
ir skaidri jāformulē, ka kontaktpersonai ir jāpilda arī pārstāvja uzdevumi.

Grozījums Nr. 593
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

d) pienākums norādīt juridisko pārstāvi vai 
pilnvaroto personu, kas dalībvalstī, uz 
kuru darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, 
pārņems pakalpojuma sniedzēja 
uzdevumus un kura juridiskajā adresē 
uzņēmējā dalībvalstī var efektīvi vērsties 
kā pie uzņēmuma, kas norīkojis darbā 
darba ņēmējus; pārstāvja pienākumi 
vajadzības gadījumā ietver arī sarunas
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darba devēja vārdā ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem dalībvalstī, uz kuru 
darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši 
valsts tiesību aktiem un praksei 
laikposmam, kurā tiek sniegti pakalpojumi.

Or. de

Grozījums Nr. 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

d) pienākums norādīt kontaktpersonu, ar 
kuru var sazināties dalībvalsts 
kompetentās iestādes un kurš vajadzības 
gadījumā ir pilnvarots darba devēja vārdā
piedalīties sarunās ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem dalībvalstī, uz kuru 
darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši 
valsts tiesību aktiem un praksei 
laikposmam, kurā tiek sniegti pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pienākums vajadzības gadījumā norādīt 
kontaktpersonu sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, kurā 
tiek sniegti pakalpojumi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. pl

Pamatojums

Lingvistisks grozījums (attiecas tikai uz redakciju poļu valodā). Tekstā poļu valodā trūkst ļoti 
svarīgs elements.

Grozījums Nr. 596
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) dalībvalstis, ņemot vērā Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 56. pantu un 
attiecīgos valstu tiesību aktu noteikumus, 
var noteikt citas administratīvās prasības 
un kontroles pasākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) citas administratīvās prasības un citi 
kontroles pasākumi, bez kuriem 
kompetentās iestādes nevar efektīvi pildīt 
savus uzraudzības uzdevumus; šīs 
prasības ir jāpublisko;

Or. en

Grozījums Nr. 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) jebkurus citus valstu kontroles 
pasākumus var veikt vai jebkurus 
dokumentus papildus 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem var pieprasīt 
tikai pēc Eiropas Komisijas iepriekšēja 
apstiprinājuma, un tiem jābūt 
paredzētiem, lai sasniegtu mērķi 
pārbaudīt, vai ir izpildīti 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētie 
nodarbinātības noteikumi un nosacījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vajadzīgās administratīvās prasības 
un kontroles pasākumus, kas minēti 
1. punktā, dalībvalstis nosaka, ievērojot 
diskriminācijas aizliegumu, pamatoti un 
samērīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

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

1.a Pasākumi, kuru mērķis ir izskaust ēnu 
ekonomiku, piemēram, katram darba 
ņēmējam piešķirt nodokļu maksātāja 
identifikācijas numuru.

Or. en

Grozījums Nr. 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var brīvi pielāgot 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus papildus b) un c) punktā 
noteiktajiem elementiem, ievērojot 
Savienības proporcionalitātes un 
nepieciešamības principu un precīzi, 
skaidri un pieejamā veidā informējot 
uzņēmumus pakalpojumu sniedzējus.

Or. fr

Grozījums Nr. 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai procedūras 
un kārtība attiecībā uz darba ņēmēju 
norīkošanu darbā uzņēmumiem būtu 
viegli izpildāma — attālināti un, pēc 
iespējas, izmantojot elektroniskos 
līdzekļus.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 603
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai procedūras un 
kārtība attiecībā uz darba ņēmēju 
norīkošanu darbā uzņēmumiem būtu viegli
izpildāma — attālināti un, pēc iespējas, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai procedūras un 
kārtība attiecībā uz darba ņēmēju 
norīkošanu darbā uzņēmumiem būtu 
izpildāma — attālināti un, pēc iespējas, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus.

Or. de

Grozījums Nr. 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai procedūras un 
kārtība attiecībā uz darba ņēmēju 
norīkošanu darbā uzņēmumiem būtu viegli
izpildāma — attālināti un, pēc iespējas, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai procedūras un 
kārtība attiecībā uz darba ņēmēju 
norīkošanu darbā uzņēmumiem būtu 
izpildāma — attālināti un, pēc iespējas, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

3. Valstu kontroles pasākumu 
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas 
un informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, 
kopīgu principu vai standartu izveidi 
attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, kā arī uz tehnikas attīstību nolūkā 
vajadzības gadījumā ierosināt 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 606
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kontroles pasākumu
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

3. Valstu kontroles pasākumu efektivitāte
tiek pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

Or. de
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Grozījums Nr. 607
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kontroles pasākumu 
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

3. Valstu kontroles sistēmu efektivitāte tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 608
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kontroles pasākumu 
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos
grozījumus vai labojumus.

3. Valstu kontroles pasākumu 
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu ierosināšanu
attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, kā arī uz tehnikas attīstību nolūkā 
vajadzības gadījumā ierosināt dalībvalstīm
grozījumus vai labojumus.
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Or. de

Grozījums Nr. 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kontroles pasākumu
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

3. Trīs gadu laikā pēc 20. pantā minētās 
dienas Eiropas Komisija pārskata valstu 
kontroles pasākumu piemērošanu, ņemot 
vērā pieredzi, kas gūta no organizētas 
sadarbības sistēmas un informācijas 
apmaiņas, kā arī tās efektivitāti, 
vienveidīgāku un standartizētāku 
dokumentu izstrādi, kopīgu principu vai 
standartu izveidi attiecībā uz darba ņēmēju 
norīkošanu darbā, kā arī uz tehnikas 
attīstību nolūkā novērtēt ES līmeņa 
iepriekšējās ziņošanas digitalizētas 
sistēmas vajadzību un praktiskas 
īstenošanas iespēju un vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kontroles pasākumu
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 

3. Valstu kontroles pasākumu piemērošana
tiek pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
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efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 611
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kontroles pasākumu
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

3. Valstu kontroles pasākumu piemērošana
tiek pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kontroles pasākumu 3. Valstu kontroles pasākumu 
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piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

piemērošanas efektivitāte un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Darba ņēmēja norīkošanas darbā 
periodā par nodarbinātības nosacījumu 
izpildes pārbaudēm atbild uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes vai 
atbildīgās struktūras. Tās pēc savas 
iniciatīvas var veikt faktu pārbaudes un 
kontroles pasākumus, turklāt iepriekšējo 
kontroles pasākumu rezultāti nav 
noteicoši.

Or. de

Grozījums Nr. 614
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Darba ņēmēja norīkošanas darbā 
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periodā par darba apstākļu pārbaudēm 
atbild uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes vai atbildīgās struktūras. Tās pēc 
savas iniciatīvas var veikt faktu pārbaudes 
un kontroles pasākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gan uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts, gan arī dalībvalsts, uz kuru 
darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, ir 
pilnvarotas pārbaudīt darba attiecību un 
darba apstākļu atbilstību. Pretrunīgas 
interpretācijas gadījumos prioritāte ir tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Darba ņēmēja norīkošanas darbā 
periodā par darba apstākļu pārbaudēm 
atbild dalībvalsts, uz kuru darba ņēmēji 
tiek norīkoti darbā, kompetentās iestādes 
vai atbildīgās struktūras. Tās pēc savas 
iniciatīvas var veikt faktu pārbaudes un 
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kontroles pasākumus, un to darbību 
neierobežo uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalstu veikto pārbaužu vai kontroles 
pasākumu rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants;
Lai nodrošinātu valstu kontroles 
pasākumu ilgtspēju, citā dalībvalstī 
reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem 
darba ņēmēju norīkošanas darbā 
gadījumā jānorāda pilnvarotā persona 
mērķa dalībvalstī. Pilnvarotajai personai 
var izsniegt citā dalībvalstī reģistrētajam 
pakalpojumu sniedzējam paredzētus 
lēmumus vai oficiālus dokumentus, 
kuriem ir juridisks spēks.

Or. de


