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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, ar ko 
veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvības jomā
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0236),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 46. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0114/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tzinumu (...)1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir 
ES pilsoņu pamatbrīvība, kas kā viens no 
Savienības iekšējā tirgus balstiem ir 
nostiprināta Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 45. pantā. Tās 
īstenošana ir precizēta ar Savienības tiesību 
aktiem, kuru mērķis ir garantēt Savienības 
pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir 
ES pilsoņu pamatbrīvība, kas kā viens no 
Savienības iekšējā tirgus balstiem ir 
nostiprināta Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 45. pantā. Tās 
īstenošana ir precizēta ar Savienības tiesību 
aktiem, kuru mērķis ir garantēt Savienības 
pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem 

                                               
1 OV C ... /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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piešķirto tiesību pilnīgu īstenošanu. piešķirto tiesību pilnīgu īstenošanu, kā tas 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/38/EK1 2. panta 
2. punktā.
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa 
Direktīva 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) 
Nr. 1612/68 un atceļ 
Direktīvu 64/221/EEK, 
Direktīvu 68/360/EEK, 
Direktīvu 72/194/EEK, 
Direktīvu 73/148/EEK, 
Direktīvu 75/34/EEK, 
Direktīvu 75/35/EEK, 
Direktīvu 90/364/EEK, 
Direktīvu 90/365/EEK un 
Direktīvu 93/96/EEK (OV L 158, 
30.4.2004., 77. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem.
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 

(3) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu, 
un šajā nolūkā uzturēties tajā. Šī brīvība 
aizsargā pilsoņus pret diskrimināciju 
pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, 
atlaišanu, darba samaksu un citiem darba 
nosacījumiem, nodrošinot pret viņiem 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
attiecīgās uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem.
Jānorāda, ka pārvietošanās brīvība atšķiras 
no pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
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savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība brīvas 
pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju labāku informētību par savām 
tiesībām, lai viņiem palīdzētu un viņus
aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un lai 
apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes un 
publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet.

(11) Būtu jāuzlabo Savienības noteikumu 
piemērošana un pārraudzība darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās jomā, lai nodrošinātu 
darba ņēmēju labāku informētību par 
savām tiesībām, lai viņiem palīdzētu un 
viņus aizsargātu, īstenojot šīs tiesības, un 
lai apkarotu iespējamību, ka valsts iestādes 
un publiskā vai privātā sektora darba devēji 
šos noteikumus varētu apiet. Šajā ziņā 
konsekventi būtu jāīsteno un jāpārrauga 
Padomes Direktīva 91/533/EEK1.
1 Padomes 1991. gada 14. oktobra 
Direktīva 91/533/EEK par darba devēja 
pienākumu informēt darbiniekus par 
darba līguma vai darba attiecību 
nosacījumiem (OV L 288, 
18.10.1991.,32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Šajā nolūkā ir lietderīgi paredzēt 
īpašus noteikumus, ar kuriem efektīvi 
izpilda pamatnoteikumus, kas reglamentē 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un 
sekmēt labāku un vienotāku Līguma 

(13) Šajā nolūkā ir lietderīgi paredzēt 
īpašus pasākumus, ar kuriem efektīvi 
izpilda pamatnoteikumus, kas reglamentē 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un 
sekmēt labāku un vienotāku Līguma 



PE516.670v02-00 8/16 PR\1000556LV.doc

LV

45. panta un Regulas (ES) Nr. 492/2011 
piemērošanu.

45. panta un Regulas (ES) Nr. 492/2011 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saskaņā ar daudziem Eiropas 
Savienības Tiesas nolēmumiem1 atkāpes 
no darba ņēmēju brīvas pārvietošanās 
pamatprincipa, pamatojoties uz LESD 
45. panta 4. punkta, būtu jāattiecina tikai 
uz amatiem, kas saistīti ar tiešu vai 
netiešu pilnvaru pildīšanu, kuras 
piešķirtas ar valsts tiesību aktiem, un uz 
pienākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt 
valsts vispārējās intereses.
1 1987. gada 16. jūnija spriedums lietā C-
225/85, Itālijas Republika, Recueil, 2625;
2003. gada 30. septembra spriedums lietā 
C-47/02, Anker, Recueil, I-10471;
1980. gada 17. decembra spriedumu lietā 
C-149/79, Beļģijas Karaliste, Recueil, I-
03881 u. c.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, apvienībām un 
juridiskajām personām vajadzētu būt 
tiesīgām iesaistīties tiesvedībā, kā to 
nosaka dalībvalstis, ikviena cietušā vārdā 

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, apvienībām un 
juridiskajām personām vajadzētu būt 
tiesīgām iesaistīties tiesvedībā, kā to 
nosaka dalībvalstis, ikviena cietušā vārdā 
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vai viņu atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

vai viņu atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās. Dalībvalstis būtu 
jāmudina īstenot Komisijas 2013. gada 
11. jūnija Ieteikumu C(2013)3539 par 
vienotiem principiem kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismu darbībai 
dalībvalstīs izlīguma un kompensācijas 
panākšanai saistībā ar Savienības tiesību 
aktos paredzēto tiesību pārkāpumiem, kā 
arī jāmudina sekmēt šo mehānismu 
darbību, lai efektīvi aizsargātu darba 
ņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Komisija un dalībvalstis tiek 
mudinātas izveidot Eiropas nacionālo 
kontaktpunktu tīklu, ar ko apmainīties ar 
labāko praksi un uzlabot sadarbību starp 
dalībvalstīm saistībā ar darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām.

(21) Dalībvalstīm būtu jādara informācija 
par nodarbinātības noteikumiem plaši 
pieejama pārējo dalībvalstu darba 
ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām. Līdzīga 
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informācija dalībvalstīm pēc pieprasījuma 
būtu jāsniedz tiem saviem 
valstspiederīgajiem, kuri vēlas izmantot 
tiesības brīvi pārvietoties uz citu 
dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku informāciju par šīs 
direktīvas noteikumiem un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 attiecīgajiem noteikumiem.
Šai informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
vietnēs.

(22) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādā 
veidā darba devējiem, darba ņēmējiem un 
citiem iedzīvotājiem varētu sniegt viegli 
pieejamu un būtisku informāciju par šīs 
direktīvas noteikumiem un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 attiecīgajiem noteikumiem, 
ietverot informāciju par iestādi, kurai ir 
uzticēti 5. pantā noteiktie uzdevumi. Šai 
informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
par Regulas (ES) Nr. 492/2011 un šīs 
direktīvas piemērošanu atbildīgās 
amatpersonas ir pienācīgi apmācītas.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priek嗟ikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības 
migrējošo darba ņēmēju aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvā 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā. Šīs direktīvas īstenošana nedrīkst 
būt attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

(23) Ar šo direktīvu nosaka prasību 
minimumu, tādējādi dodot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt to iestāžu kompetences, kurām 
uzticēti uzdevumi saistībā ar Savienības 
mobilo darba ņēmēju aizsardzību pret 
diskrimināciju pilsonības dēļ, iekļaujot šo 
iestāžu pienākumos arī tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas 
pilsonības dēļ attiecībā uz visiem 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas īsteno savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, kuras nostiprinātas 
LESD 21. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvā 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā. Šīs direktīvas īstenošana nedrīkst 
būt attaisnojums tam, ka pasliktinās katras 
dalībvalsts līdzšinējā situācija.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pēc tam, kad būs pagājis pietiekams 
laiks kopš direktīvas īstenošanas sākuma, 
Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums par tās 
īstenošanu, īpaši izvērtējot, vai būtu 
jāiesniedz kāds priekšlikums, kas 
nepieciešams, lai garantētu labāku 
Savienības tiesību aktu izpildi brīvas 

(26) Pēc tam, kad būs pagājis pietiekams 
laiks kopš direktīvas īstenošanas sākuma, 
Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums par tās 
īstenošanu, īpaši izvērtējot, vai būtu 
jāiesniedz kāds priekšlikums, kas 
nepieciešams, lai garantētu labāku 
Savienības tiesību aktu izpildi darba 



PE516.670v02-00 12/16 PR\1000556LV.doc

LV

pārvietošanās jomā. ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants - 1. punkts - ba apak嗔unkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nosacījumi par atjaunošanu darbā 
vai atkārtotu pieņemšana darbā, ja darba 
ņēmējs kļūst par bezdarbnieku,

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
4. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kurām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktos noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, darba ņēmēja un 
viņa ģimenes locekļu vārdā vai darba 
ņēmēja un viņu ģimenes locekļu atbalstam 
ar šā darba ņēmēja atļauju drīkst iesaistīties 
jebkurā tiesas un/vai administratīvā 
procedūrā, kas paredzēta, lai panāktu 
Līguma 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kurām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktos noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, darba ņēmēja un 
viņa ģimenes locekļu vārdā vai darba 
ņēmēja un viņu ģimenes locekļu atbalstam 
ar šā darba ņēmēja atļauju ir tiesīgas
iesaistīties jebkurā tiesas un/vai 
administratīvā procedūrā, kas paredzēta, lai 
panāktu LESD 45. pantā un Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. pantā paredzēto 
tiesību īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt valsts līmeņa aģentūrās, kurām ir 
līdzīgi mērķi, taču aptver diskrimināciju 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka esošajām 
iestādēm tiek piešķirti pietiekami līdzekļi 
papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Šādas iestādes var 
ietilpt pašreizējās valsts līmeņa aģentūrās 
vai struktūrās, kurām ir līdzīgi mērķi, taču 
aptver diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ.
Šajā gadījumā dalībvalsts nodrošina, ka 
esošajām iestādēm tiek piešķirti pietiekami 
līdzekļi papildu uzdevumu veikšanai, lai 
nodrošinātu, ka necieš šo iestāžu līdzšinējo 
pienākumu veikšanas kvalitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - a apak嗔unkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) neskarot darba ņēmēju vai viņu 
ģimenes locekļu un 4. pantā minēto 
apvienību un organizāciju vai citu juridisko 
personu tiesības, sniegt neatkarīgu 
juridisku un/vai cita veida palīdzību darba 
ņēmējiem vai viņu ģimenes locekļiem 
sūdzību iesniegšanā;

(a) neskarot darba ņēmēju vai viņu 
ģimenes locekļu un 4. pantā minēto 
apvienību un organizāciju vai citu juridisko 
personu tiesības, bez maksas sniegt 
neatkarīgu juridisku un/vai cita veida 
palīdzību darba ņēmējiem vai viņu ģimenes 
locekļiem sūdzību iesniegšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - b apak嗔unkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju pilsonības dēļ;

(b) veikt neatkarīgus apsekojumus un 
analīzi par diskrimināciju pilsonības dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
5. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
tādiem Savienības līmenī esošajiem 
informācijas un palīdzības dienestiem kā
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un vienas pieturas 
aģentūras, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās vai 
jaunizveidotās iestādes ir informētas par 
dalībvalstu līmenī esošajiem informācijas 
un palīdzības dienestiem, izmantojot 
kontaktpunktus, un par Savienības līmenī 
esošajiem informācijas un palīdzības 
dienestiem, cita starpā izmantojot vietni
“Tava Eiropa”, SOLVIT, EURES, Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklu, vienas pieturas 
aģentūras un Eiropas nacionālo 
kontaktpunktu tīklu, un ka tās izmanto to 
pakalpojumus un sadarbojas ar tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
5. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja par 5. panta 1. un 2. punktā minēto 
uzdevumu izpildi atbild vairāk nekā viena 
struktūra, dalībvalstis nodrošina šo 
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struktūru koordinēšanu un sadarbību, lai 
novērstu izpildes pilnvaru pārklāšanos vai 
to trūkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
7. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtie noteikumi kopā ar 
attiecīgajiem jau spēkā esošajiem Regulas 
(ES) Nr. 492/2011 1.–10. panta 
noteikumiem tiek darīti zināmi 
attiecīgajām personām, izmantojot visus 
piemērotos līdzekļus visā to teritorijā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtie noteikumi kopā ar 
attiecīgajiem jau spēkā esošajiem Regulas 
(ES) Nr. 492/2011 1.–10. panta 
noteikumiem tiek darīti zināmi 
attiecīgajām personām un jo īpaši darba 
ņēmējiem un darba devējiem, izmantojot 
visus piemērotos līdzekļus visā to teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
7. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par tiesībām, kas ar 
Savienības tiesību aktiem piešķirtas darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā. Šai 
informācijai arī vajadzētu būt viegli 
pieejamai “Tava Eiropa” un EURES 
vietnēs.

2. Dalībvalstis, izmantojot nacionālos 
kontaktpunktus, sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu, atjauninātu un 
daudzvalodu informāciju par tiesībām, kas 
piešķirtas ar Savienības tiesību aktiem un 
attiecas uz darba ņēmēju brīvu
pārvietošanos un pieejamās tiesiskās 
aizsardzības un pārsūdzības līdzekļiem.
Dalībvalstis arī tiek mudinātas izveidot 
daudzvalodu tīmekļa vietni, kas veltīta 
informācijai par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos. Šai informācijai arī 
vajadzētu būt viegli pieejamai “Tava 
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Eiropa” un EURES vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
7. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis pēc pieprasījuma tiem 
saviem valstspiederīgajiem, kuri vēlas 
izmantot tiesības brīvi pārvietoties uz citu 
dalībvalsti, sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu 
informāciju par darba ņēmēju tiesībām 
brīvi pārvietoties.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
10. pants - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā divus gadus pēc 
direktīvas transponēšanas termiņa beigām 
ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai par šīs direktīvas īstenošanu, lai
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus.

Komisija ne vēlāk kā divus gadus pēc 
direktīvas transponēšanas termiņa beigām 
ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai par šīs direktīvas īstenošanu un
vajadzības gadījumā ierosina grozījumus, 
kurus tā uzskata par nepieciešamiem.

Or. en


