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PR_COD_COD_2app

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 Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu, ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz 
tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11160/4/2010 – C7-0208/2010),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2007)0439)),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0208/2010),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu un 79. panta 
2. punkta b) apakšpunktu,

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2008. gada 16. janvāra 
atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam 
(A7-0000/2010),

1. apstiprina Padomes nostāju;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka pilnībā pabeigtas 
visas procedūras, un, vienojoties ar Padomes ģenerālsekretāru, publicēt to Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

                                               
1 OV C 294 E, 3.12.2009., 259. lpp. 
2 OV C 151, 17.6.2008., 50. lpp. 
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5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un valstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ar regulas projektu paredzēts nodrošināt, lai uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi 
uzturas ES un šķērso vismaz divu dalībvalstu robežu, attiektos tie paši sociālās drošības 
tiesību koordinēšanas noteikumi, kuri attiecas uz ES valstspiederīgajiem saskaņā ar 
pārskatītajiem noteikumiem, kas pašlaik iekļauti Regulā (EK) Nr. 883/2004 un tās īstenošanas 
regulā (Regulā (EK) Nr. 987/2009).

Pirmoreiz iesniedzot Komisijas priekšlikumu, notika apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un 
vienošanās par diviem grozījumiem, ar kuriem aizstāja atsauces uz Pamattiesību hartu un arī 
norādīja, ka augsts sociālās aizsardzības standarts ir Eiropas Savienības mērķis, kas ietverts 
spēkā esošajā Regulā Nr. 859/2003. Abi minētie grozījumi kā 4. un 7. apsvērums ir iekļauti 
Padomes pirmā lasījuma nostājā, kas pieņemta 2010. gada 26. jūlijā.

Līdz ar Lisabonas līguma ieviešanu uz šo tiesību akta priekšlikumu attiecas parastā 
likumdošanas procedūra. Piemērojot apspriežu procedūru, Eiropas Parlaments 2010. gada 
maijā apstiprināja sava balsojuma iznākumu, kas tādējādi kļuva par EP pirmo nostāju, kura 
pieņemta saskaņā ar jauno procedūru.

Padomes nostāja pirmajā lasījumā neietver nekādas atsauces uz pielikumiem vai īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz kādu no dalībvalstīm, kuras piedalās šā tiesību akta darbības jomā: 
tas atbilst arī Eiropas Parlamenta nostājai pirmajā lasījumā.

Padome ierosina tikai dažus grozījumus: tā ir iekļāvusi atsevišķus apsvērumus par dažu 
dalībvalstu piedalīšanos saskaņā ar priekšlikuma 79. panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstīto 
juridisko pamatu. (17., 18. un 19. apsvērums). Diemžēl Dānija nepiedalās trešo valstu 
valstspiederīgajiem paredzētajos koordinēšanas pasākumos. Īrija ir apstiprinājusi līdzdalību, 
taču referente pauž nožēlu, ka Apvienotā Karaliste ir izvēlējusies nepiedalīties un līdz ar to 
turpinās pašreizējo noteikumu piemērošanu: referentei šķiet, ka šāda izvēle ir atkāpšanās gan 
no vienkāršošanas saistībām, kas bija Regulas Nr. 883/2004 pamatmērķis, gan no vienādas 
attieksmes principa.

Sākotnējā priekšlikuma 8. apsvērums (Padomes pašreizējās pirmā lasījuma nostājas 
10. apsvērums) precizē dalībvalstu tiesības, kas saistītas ar to pilnvarām attiecībā uz lēmumu 
par fizisku personu likumīgu atrašanos dalībvalstu teritorijā. 13. apsvērums precizē fizisku 
personu tiesības saglabāt tām (un šo personu pārdzīvojušiem apgādājamiem) piešķirtās 
privilēģijas uz atsevišķiem sociālās drošības pabalstiem, kas saņemti likumīgas uzturēšanās 
laikā.

Jaunās regulas agrīna pieņemšana ļautu to strauji integrēt pārskatītajā Regulas Nr. 883/2004 
un Regulas Nr.  987/2009 administrēšanā un garantētu vienādu attieksmi sociālās drošības 
jomā pret trešo valstu valstpiederīgajiem, kuri uzturas likumīgi. Referente ir nolēmusi 
neiesniegt nekādus Padomes pirmā lasījuma nostājas grozījumus un iesaka šo nostāju 
apstiprināt Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā.


