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PR_COD_1amCom

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 regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) 
Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0794),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 48. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0005/2011),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1. Dalībvalstis Eiropas Komisijai rakstiski 
paziņo par deklarācijām, kas sniegtas 
saskaņā ar 1. panta l) punktu, 3. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un shēmām, 
konvencijām, kurās tās iesaistījušās, kā 
noteikts 8. panta 2. punktā, un 58. pantā 
minēto pabalstu minimumu, kā arī par 
vēlāk izdarītiem satura grozījumiem.”

„1. Dalībvalstis Eiropas Komisijai rakstiski 
paziņo par deklarācijām, kas sniegtas 
saskaņā ar 1. panta l) punktu, 3. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un shēmām, 
konvencijām, kurās tās iesaistījušās, kā 
noteikts 8. panta 2. punktā, un 58. pantā 
minēto pabalstu minimumu, kā arī par 
vēlāk izdarītiem satura grozījumiem. Šādos 
paziņojumos norāda datumu [...], no kura 
šī regula attieksies uz shēmām, kas 
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minētas dalībvalstu deklarācijās.”

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā 
atrodas uzņēmuma vai darba devēja 
juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta, 
ja šo personu nodarbina viens uzņēmums 
vai darba devējs, vai

i) tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā 
atrodas uzņēmuma vai darba devēja 
juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta, 
ja šo personu nodarbina viens uzņēmums 
vai darba devējs, vai tās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kurā atrodas uzņēmumu vai 
darba devēju juridiskā adrese, ja šo 
personu nodarbina divi vai vairāki 
uzņēmumi vai darba devēji un to juridiskā 
adrese vai uzņēmējdarbības vieta atrodas 
tikai vienā dalībvalstī, vai

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā 
atrodas uzņēmuma vai darba devēja 
juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta 
ārpus attiecīgās personas dzīvesvietas 
dalībvalsts, ja šo personu nodarbina divi 
vai vairāki uzņēmumi vai darba devēji un 
vismaz vienam no šiem uzņēmumiem
juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta 

ii) tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā 
atrodas uzņēmuma vai darba devēja 
juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta 
ārpus attiecīgās personas dzīvesvietas 
dalībvalsts, ja šo personu nodarbina divi 
vai vairāki uzņēmumi vai darba devēji, 
kuru juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības 
vieta atrodas divās dalībvalstīs, no kurām 
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ir vienā dalībvalstī ārpus dzīvesvietas 
dalībvalsts, vai

viena ir dzīvesvietas dalībvalsts, vai

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem, 
ja šo personu nodarbina divi vai vairāki 
uzņēmumi vai darba devēji, kuru
juridiskās adreses vai uzņēmējdarbības 
vietas atrodas dažādās dalībvalstīs ārpus
dzīvesvietas dalībvalsts.”

iii) dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem, 
ja šo personu nodarbina divi vai vairāki 
uzņēmumi vai darba devēji, un vismaz 
diviem no tiem juridiskā adrese vai 
uzņēmējdarbības vieta atrodas dažādās 
dalībvalstīs, kas nav dzīvesvietas 
dalībvalsts.”

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
71. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2. Administratīvās komisijas noteikumus
izstrādā, savstarpēji vienojoties tās 
locekļiem.

„2. Administratīvā komisija pieņem 
lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, 
kā tas noteikts līgumos, izņemot 
gadījumus, kad tā pieņem savu nolikumu, 
kuru tā izstrādā, savstarpēji vienojoties tās 
locekļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
71. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos citos gadījumos Administratīvā 
komisija rīkojas, pamatojoties uz Līgumos 
noteiktu kvalificētu balsu vairākumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„c) citos gadījumos tās dalībvalsts tiesību 
akti, kuras tiesību aktu piemērošana bija 
pieprasīta pirmā, ja persona veic darbību 
vai darbības divās vai vairākās 
dalībvalstīs.”

„c) visos pārējos gadījumos tās dalībvalsts 
tiesību akti, kuras tiesību aktu piemērošana 
bija pieprasīta pirmā, ja persona veic 
darbību vai darbības divās vai vairākās 
dalībvalstīs.”

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004
XI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) Iedaļā „VĀCIJA” 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„Neatkarīgi no šīs regulas 5. panta 
a) punkta un Sociālā kodeksa VI sējuma 
(Sozialgesetzbuch VI) 7. panta persona, 
kas ir obligāti apdrošināta citā dalībvalstī 
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vai saņem vecuma pensiju saskaņā ar 
citas dalībvalsts tiesību aktiem, ir tiesīga 
pievienoties brīvprātīgās apdrošināšanas 
shēmai Vācijā.”

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004
XI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) Iedaļā „FRANCIJA” svītro 
1. punktu.

Or. en


