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Grozījums Nr. 33
Laurence J.A.J. Stassen
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība ir arī būtisks elements patiesa 
Savienības darba tirgus izveidē, dodot 
iespēju darba ņēmējiem pārvietoties no 
reģioniem ar augstu bezdarba līmeni uz 
reģioniem, kuros ir vērojams darbaspēka 
trūkums, palīdzot lielākam skaitam 
cilvēku atrast darba vietas, kas ir labāk 
piemērotas viņu prasmēm, un novēršot 
nepilnības darba tirgū.

(2) Personu un darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvība ir izrādījusies 
būtiska vilšanās — ieplūstošais lētākais 
darbaspēks no Austrumeiropas izspiež 
Rietumeiropas darba ņēmējus no darba 
tirgus (negodīga konkurence) un veicina 
noziedzību un citas problēmas.

Or. nl

Grozījums Nr. 34
Inês Cristina Zuber

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība ir arī būtisks elements patiesa 
Savienības darba tirgus izveidē, dodot 
iespēju darba ņēmējiem pārvietoties no 
reģioniem ar augstu bezdarba līmeni uz 
reģioniem, kuros ir vērojams darbaspēka 
trūkums, palīdzot lielākam skaitam 
cilvēku atrast darba vietas, kas ir labāk 
piemērotas viņu prasmēm, un novēršot 
nepilnības darba tirgū.

(2) Pašreizējās krīzes radītā pieaugošā 
bezdarba līmeņa dēļ ir būtiski pieaugusi 
nepieciešamības radīta darba ņēmēju 
piespiedu pārvietošanās no daudzām 
dalībvalstīm. Vienīgais veids, kā izskaust 
šo tendenci, ir nodrošināt un palielināt 
pienācīgu augstas kvalitātes 
nodarbinātību visās iesaistītajās 
dalībvalstīs, tādējādi nodrošinot, ka 
pārvietošanās brīvības pamatā vienmēr ir 
izvēle, nevis nepieciešamība.

Or. pt

Grozījums Nr. 35
Norica Nicolai
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Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība ir arī būtisks elements patiesa 
Savienības darba tirgus izveidē, dodot 
iespēju darba ņēmējiem pārvietoties no 
reģioniem ar augstu bezdarba līmeni uz 
reģioniem, kuros ir vērojams darbaspēka 
trūkums, palīdzot lielākam skaitam cilvēku 
atrast darba vietas, kas ir labāk piemērotas 
viņu prasmēm, un novēršot nepilnības 
darba tirgū.

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība ir arī būtisks elements patiesa 
Savienības darba tirgus izveidē, dodot 
iespēju darba ņēmējiem pārvietoties uz 
reģioniem, kuri piedāvā plašākas 
nodarbinātības iespējas, palīdzot lielākam 
skaitam cilvēku atrast darba vietas, kas ir 
labāk piemērotas viņu prasmēm, un 
novēršot nepilnības darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Inês Cristina Zuber

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ekonomikas pārvaldība un tās 
nodarbinātības politika ir veicinājusi 
elastīgākus darba tirgus, kuru mērķis ir 
sagraut sociālo aizsardzību un labklājību, 
darba ņēmēju tiesības, kolektīvās sarunas 
utt., tādējādi piespiežot darba ņēmējus 
pieņemt darba apstākļus, kas pārkāpj viņu 
nodarbinātības un sociālās tiesības.  
Tāpēc nodarbinātības politikai, kuras 
pamatā ir Eiropas pusgads un 
ekonomikas pārvaldība, ir kaitīga ietekme 
uz darba ņēmēju tiesību aizsardzību 
saistībā ar pārvietošanās brīvību.

Or. pt

Grozījums Nr. 37
Marina Yannakoudakis
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Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Tā kā dalībvalstīm ir jāīsteno 
pasākumi, lai izskaustu diskrimināciju un 
nevienlīdzību attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu darba samaksas atšķirību Eiropas 
Savienības darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 
darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. Tie 
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš.

(5) Tomēr efektīva darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības īstenošana vēl 
joprojām ir nopietna problēma, un daudzi 
darba ņēmēji bieži vien nav informēti par 
savām tiesībām uz brīvu pārvietošanos. Tie 
joprojām cieš no diskriminācijas pilsonības 
dēļ, pārvietojoties Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tādēļ pastāv plaisa starp 
tiesību aktu noteikumiem un to 
piemērošanu praksē, kura ir jānovērš, ko 
apliecina statistika par pilsoņu 
problēmām, kas atrisinātas Eiropas 
sistēmas SOLVIT ietvaros.

Or. cs

Grozījums Nr. 39
Barbara Matera

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(8) Komisija 2012. gada 18. aprīļa 
nodarbinātības tiesību aktu kopumā 
(Komisijas paziņojums “Virzoties uz 
ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām 
darba vietām”) paziņoja par nodomu 
“izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, lai 
atbalstītu mobilos darba ņēmējus 
(informācija un padoms) to tiesību 
izmantošanā, kas izriet no Līguma un 
Regulas Nr. 492/2011 par darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos Savienībā”.

(8) Komisija 2012. gada 18. aprīļa 
nodarbinātības tiesību aktu kopumā 
(Komisijas paziņojums “Virzoties uz 
ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām 
darba vietām”) paziņoja par nodomu 
“izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, lai 
atbalstītu mobilos darba ņēmējus 
(informācija un padoms) to tiesību 
izmantošanā, kas izriet no Līguma un 
Regulas Nr. 492/2011 par darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos Savienībā”. Lai 
sasniegtu šo mērķi, Komisijai ir ne tikai 
jāsekmē darba ņēmēju mobilitāte 
Savienībā uz reģioniem, kuros ir vērojams 
darbaspēka trūkums, bet arī jānodrošina, 
ka viņi var brīvāk un, vēlams, pilnībā 
izmantot savas tiesības.

Or. it

Grozījums Nr. 40
Barbara Matera

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par darba ņēmēju tiesībām brīvi 
pārvietoties nodarbinātības nolūkā tiek 
pareizi piemēroti un pārraudzītu atbilstību 
tiem, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstīgi 
pasākumi, lai darba ņēmējus aizsargātu gan 
pret diskrimināciju pilsonības dēļ, gan pret 
jebkādiem nepamatotiem šķēršļiem šo 
tiesību īstenošanā.

(12) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par darba ņēmēju tiesībām brīvi 
pārvietoties nodarbinātības nolūkā tiek 
pareizi piemēroti un pārraudzītu atbilstību 
tiem, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstīgi 
pasākumi, lai darba ņēmējus aizsargātu gan 
pret diskrimināciju pilsonības, reliģijas, 
rases, dzimuma vai dzimumorientācijas
dēļ, gan pret jebkādiem nepamatotiem 
šķēršļiem šo tiesību īstenošanā.

Or. it

Grozījums Nr. 41
Inês Cristina Zuber
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Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Vienāds atalgojums un darba 
apstākļi vienlīdzīgā darbā vienā un tajā 
pašā darbavietā un jebkurā darbības jomā 
neatkarīgi no tā, vai darba ņēmēji ir 
sievietes vai vīrieši, ir stingri ievērojams 
princips, tāpēc ir būtiski iepazīties ar 
darba koplīgumiem un ievērot tos.

Or. pt

Grozījums Nr. 42
Barbara Matera

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

(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 
45. panta un Regulas (ES) Nr. 492/2011 
piemērošanu. Turklāt, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ES 
pilsoņiem, dalībvalstīm būtu jāpieņem 
konkrēti pasākumi attiecībā uz 
visneaizsargātākajiem sabiedrības 
locekļiem. Jāīsteno mērķtiecīgi pasākumi, 
lai apmierinātu to sieviešu īpašās 
vajadzības, kas izpilda savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos un kuras ir vientuļās 
mātes un/vai kurām ir bērni ar invaliditāti 
vai kuras rūpējas par vecāka gadagājuma 
radiniekiem. 

Or. it
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Grozījums Nr. 43
Barbara Matera

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šajā saistībā to darba ņēmēju rīcībā, 
kuri bijuši pakļauti diskriminācijai 
pilsonības dēļ vai jebkādam nepamatotam 
ierobežojumam, izmantojot savas tiesības 
brīvi pārvietoties, vajadzētu būt 
atbilstošiem un efektīviem tiesību 
aizsardzības un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem. Ja dalībvalstīs paredzētas tikai 
administratīvās procedūras, dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu administratīvo 
lēmumu var apstrīdēt tiesā Hartas 47. panta 
nozīmē.

(14) Šajā saistībā to darba ņēmēju rīcībā, 
kuri bijuši pakļauti diskriminācijai 
pilsonības, reliģijas, rases, dzimuma vai 
dzimumorientācijas dēļ vai jebkādam 
nepamatotam ierobežojumam, izmantojot 
savas tiesības brīvi pārvietoties, vajadzētu 
būt atbilstošiem un efektīviem tiesību 
aizsardzības un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem. Ja dalībvalstīs paredzētas tikai 
administratīvās procedūras, dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu administratīvo 
lēmumu var apstrīdēt tiesā Hartas 47. panta 
nozīmē.

Or. it

Grozījums Nr. 44
Barbara Matera

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 
vai viņu atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

(15) Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzības līmeni, apvienībām un 
juridiskajām personām vajadzētu būt 
tiesīgām iesaistīties tiesvedībā, kā to 
nosaka dalībvalstis, ikviena no 
diskriminācijas cietušā vārdā vai viņu 
atbalstot, neskarot attiecīgās valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

Or. it
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Grozījums Nr. 45
Inês Cristina Zuber

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Dalībvalstīm būtu pareizi jāīsteno 
ILO un ANO pienācīga darba 
nodrošināšanas programma, mainot ES
un valstu nodarbinātības politikas 
virzienu, ar mērķi veicināt pienācīga 
darba koncepciju visos tās aspektos, kas ir 
priekšnoteikums darba ņēmēju un viņu 
ģimeņu sociālo tiesību garantēšanai 
saistībā ar brīvu pārvietošanos.

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Marije Cornelissen

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katras dalībvalsts ziņā ir izlemt, vai
šīs direktīvas 5. pantā minētos uzdevumus 
uzticēt iestādei, kas jau nodarbojas ar 
visdažādāko diskriminācijas veidu 
apkarošanu. Ja 5. pantā minētie uzdevumi 
tiks veikti, paplašinot jau izveidotas 
iestādes vai struktūras pilnvaras, 
dalībvalstij būtu jānodrošina, ka šādai 
iestādei vai struktūrai tiek piešķirti 
pietiekami līdzekļi papildu uzdevumu 
veikšanai, lai panāktu, ka necieš šo iestāžu 
vai struktūru līdzšinējo pienākumu 
veikšanas kvalitāte.

(18) Dalībvalstis tiek mudinātas šīs 
direktīvas 5. pantā minētos uzdevumus 
uzticēt jau pastāvošai par līdztiesības 
jautājumiem atbildīgai iestādei, kas
norīkota saskaņā ar 
Direktīvas 2000/43/EK 13. pantu vai kas
nodarbojas ar visdažādāko diskriminācijas 
veidu apkarošanu. Ja 5. pantā minētie 
uzdevumi tiks veikti, paplašinot jau 
izveidotas iestādes vai struktūras pilnvaras, 
dalībvalstij būtu jānodrošina, ka šādai 
iestādei vai struktūrai tiek piešķirti 
pietiekami papildu līdzekļi papildu 
uzdevumu veikšanai, lai panāktu, ka visas 
iestādes vai struktūras funkcijas tiek 
nodrošinātas efektīvi un atbilstoši, un jo 
īpaši to, ka necieš šo iestāžu vai struktūru 
līdzšinējo pienākumu veikšanas kvalitāte.
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Or. en

Pamatojums

Tā pamatā ir Equinet — Eiropas sadarbības tīkla līdztiesības organizācijām — ieguldījums.

Grozījums Nr. 47
Barbara Matera

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs ar 
nevalstiskajām organizācijām un starp 
sociālajiem partneriem, lai novērstu un 
apkarotu dažādus diskriminācijas veidus 
pilsonības dēļ.

(20) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs ar 
nevalstiskajām organizācijām un starp 
sociālajiem partneriem, lai novērstu un 
apkarotu dažādus diskriminācijas veidus 
pilsonības, reliģijas, rases, dzimuma vai 
dzimumorientācijas dēļ.

Or. it

Grozījums Nr. 48
Norica Nicolai

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 un 
pabalstiem plaši pieejama attiecīgajās 
valodās pārējo dalībvalstu darba ņēmējiem, 
darba devējiem un citām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Inês Cristina Zuber
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Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Dalībvalstīm un visām 
ieinteresētajām personām būtu labāk 
jāinformē darba ņēmēji par viņu tiesībām 
un līdzekļiem (darba tiesības, koplīgumi, 
sociālās drošības noteikumi, mājoklis, 
izglītība, bērnu aprūpe utt.), kuri 
paredzēti, lai regulētu viņu darba 
attiecības, kā arī darba un dzīves 
apstākļus.

Or. pt

Grozījums Nr. 50
Inês Cristina Zuber

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Darba inspekciju nodrošinātās 
efektīvās garantijas ir būtiski līdzekļi, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un 
izskaustu nedeklarētu darbu, sociālo 
dempingu un diskrimināciju ne tikai 
pilsonības, bet arī dzimuma dēļ, ņemot 
vērā, ka migrantes sievietes bieži vien 
saskaras ar divkāršu diskrimināciju. 
Tāpēc varas iestādēm, kas veic darba 
inspekcijas, būtu jāpiešķir pietiekami 
līdzekļi.

Or. pt

Grozījums Nr. 51
Inês Cristina Zuber

Direktīvas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Turklāt ir svarīgi uzlabot sadarbību 
un koordināciju starp darba inspekcijām 
pārrobežu reģionos.

Or. pt

Grozījums Nr. 52
Inês Cristina Zuber

Direktīvas priekšlikums
22.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22c) Dalībvalstīm būtu jārisina 
jautājums par fiktīvu pašnodarbinātību 
migrējošu darba ņēmēju vidū, nodrošinot 
viņiem piekļuvi sociālajām tiesībām un 
tiesībām, kas izriet no darba līguma, kā 
arī sociālajai aizsardzībai.

Or. pt

Grozījums Nr. 53
Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo un nodokļu priekšrocību 
pieejamība,

c) sociālo un nodokļu — jo īpaši ar 
veselības aprūpi, sociālo aizsardzību un 
bezdarba apdrošināšanu saistīto —
priekšrocību pieejamība,

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Elisabeth Morin-Chartier
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 
uzskata par lietderīgām.

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, tiktu 
īstenotas un būtu pieejamas paātrinātas 
tiesas un/vai administratīvās procedūras, 
tostarp samierināšanas procedūras 
gadījumos, kad dalībvalstis tās uzskata par 
lietderīgām.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Barbara Matera

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši vai cieš tādēļ, ka ir nepamatoti 
ierobežotas viņu brīvas pārvietošanās 
tiesības, vai tādēļ, ka viņiem nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, arī pēc 
tādu attiecību izbeigšanās, kurās, 
iespējams, ir notikusi diskriminācija, būtu 
pieejamas tiesas un/vai administratīvās 
procedūras, tostarp samierināšanas 
procedūras gadījumos, kad dalībvalstis tās 

1. Lai panāktu Līguma 45. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 1.–10. pantā 
paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis 
nodrošina, lai visiem darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri uzskata, ka ir 
cietuši no diskriminācijas pilsonības, 
reliģijas, rases, dzimuma vai 
dzimumorientācijas dēļ vai cieš tādēļ, ka ir 
nepamatoti ierobežotas viņu brīvas 
pārvietošanās tiesības, vai tādēļ, ka viņiem 
nav piemērots vienlīdzīgas attieksmes 
princips, arī pēc tādu attiecību izbeigšanās, 
kurās, iespējams, ir notikusi diskriminācija, 
būtu pieejamas tiesas un/vai 
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uzskata par lietderīgām. administratīvās procedūras, tostarp 
samierināšanas procedūras gadījumos, kad 
dalībvalstis tās uzskata par lietderīgām.

Or. it

Grozījums Nr. 56
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis jebkādiem līdzekļiem, 
kurus tās uzskata par efektīviem, 
nodrošina, ka iesaistītie pilsoņi ir 
informēti par savām tiesībām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Minodora Cliveti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīm būtu jālikvidē šķēršļi 
darba ņēmēju mobilitātei, piedāvājot 
sievietēm, kuras pievienojas saviem 
dzīvesbiedriem vai partneriem citā 
dalībvalstī, atbilstīgus pakalpojumus, 
piemēram, valodu un arodapmācības 
kursus, lai atvieglotu viņu integrāciju 
jaunajā sociālajā un kultūras vidē.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Minodora Cliveti
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai ES 
mobilo darba ņēmēju bērniem nerastos 
grūtības saistībā ar viņu valstspiederību 
vai pilsonību viņu vecāku darba izvēles 
dēļ un lai būtu pienācīgi izpētītas mobilo 
darba ņēmēju bērnu konkrētās vajadzības, 
lai nodrošinātu efektīvu politisko reakciju.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstīm būtu jāuzlabo to bērnu 
situācija, kurus atstājuši vecāki, un 
jāpalīdz viņiem normāli attīstīties, iegūt 
izglītību un baudīt pienācīgu sabiedrisko 
dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība darba ņēmējām, kas pārceļas 
uz ārzemēm, lai strādātu darbu saistībā ar 
bērnu vai vecāka gadagājuma cilvēku 
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aprūpi, kā bērnu pieskatītājas, au-pair, 
aukles, māsas vai apkopējas, un kas bieži 
ir nodarbinātas pie privātpersonām, 
piemēram, ģimenēs vai pie ģimenes 
locekļiem, un līdz ar to strādā bez līguma 
vai nelegāli un tādējādi bez tiesībām un 
pabalstiem saistībā ar sociālo 
nodrošinājumu, veselības aprūpi utt.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Dalībvalstīm būtu jānodrošina vienāda 
attieksme pret darba ņēmējiem un darba 
tiesību pienācīga aizsardzība saskaņā ar 
spēkā esošajiem noteikumiem attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos un koplīgumos. 
Lai novērstu algu un sociālo dempingu, 
visā ES būtu jāpiemēro vienlīdzīgas 
samaksas par vienādu darbu princips un 
vienlaikus arī dzimumu līdztiesība. 
Dalībvalstīm būtu jāpārliecinās, ka 
pārvietošanās brīvības izmantošanas 
mērķis nekad nav nevienlīdzīga attieksme 
vai algu un sociālais dempings.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Dalībvalstīm būtu jāpalielina to 
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kopējie centieni, lai kontrolētu piespiedu 
un nedeklarētu darbu, ierosinātu lietu un 
sodītu par šādiem gadījumiem, un būtu 
jānodrošina, ka par tiem ir paredzētas 
soda sankcijas. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina piespiedu darba upuru, jo 
īpaši sieviešu un bērnu, aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Marije Cornelissen

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, tostarp garantējot 
tām pilnīgu neatkarību. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs iestādes ievēro dzimuma 
aspektu visos procesa posmos. Šādas 
iestādes var ietilpt valsts līmeņa aģentūrās,
kuru mērķi ir līdzīgi tiem, kas norādīti 
Direktīvas 2000/43/EK 13. pantā, vai 
kuras aptver diskrimināciju dažādu 
iemeslu dēļ. Šajā gadījumā dalībvalsts 
nodrošina, ka esošajām iestādēm tiek 
piešķirti pietiekami līdzekļi papildu 
uzdevumu veikšanai, lai panāktu, ka visas 
iestādes funkcijas tiek nodrošinātas 
efektīvi un atbilstoši, un jo īpaši to, ka
necieš šo iestāžu līdzšinējo pienākumu 
veikšanas kvalitāte.

Or. en
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Pamatojums

Tā pamatā ir Equinet — Eiropas sadarbības tīkla līdztiesības organizācijām — ieguldījums.

Grozījums Nr. 64
Elisabeth Morin-Chartier

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 skaidri izteiktu 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Elisabeth Morin-Chartier

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 

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 (jo īpaši pilsonības dēļ), un 
veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
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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.

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Minodora Cliveti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīm iestādēm būtu jānodrošina ar 
informāciju, jāveicina un jāvienkāršo 
administratīvās procedūras par tādiem 
jautājumiem saistībā ar darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību kā uzturēšanās 
atļaujas un darba atļaujas iegūšana, 
sociālās drošības tiesību pārvedamība, 
piekļuve medicīniskajai aprūpei, 
medicīnas izdevumu atlīdzināšana, 
izvairīšanās no dubultās aplikšanas ar 
nodokli, transportlīdzekļu reģistrācijas 
datu pārsūtīšana, bērnu pārcelšana 
izglītības sistēmā utt., pastiprinātu 
uzmanību pievēršot sievietēm un jo īpaši 
vientuļajām mātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Barbara Matera

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) jautājumi, kas saistīti ar vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem;

Or. it

Grozījums Nr. 68
Barbara Matera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju pilsonības dēļ;

(b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju pilsonības, reliģijas, rases, 
dzimuma vai dzimumorientācijas dēļ;

Or. it

Grozījums Nr. 69
Minodora Cliveti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka šīs iestādes 
pārraudzīs to aģentūru un organizāciju 
situāciju, kas piedāvā darbu darba 
ņēmējiem no citām dalībvalstīm, un atklās 
nelegālas vai slēptas darba vietas, 
aģentūras vai organizācijas, kas piedāvā 
fiktīvu darbu. Tām arī būtu jāsadarbojas 
ar aģentūru vai organizāciju partneriem 
no citām ES dalībvalstīm, lai identificētu 
šādas situācijas. Šo uzdevumu izpildei 
nepieciešamie resursi būtu jāpiešķir no 
Eiropas Sociālā fonda.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Minodora Cliveti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstīs izveidotajām vai esošajām 
iestādēm būtu jo īpaši jāpārrauga sieviešu 
noslēgtie līgumi, lai tie atbilstu realitātei 
un lai sievietes nekļūtu par piespiedu 
prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības 
upurēm.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da. Visos gadījumos katru gadu publicē 
ziņojumu, lai apkopotu struktūras īstenoto 
darbu un formulētu priekšlikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Barbara Matera

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina dialogu ar attiecīgām 
nevalstiskām organizācijām un sociālajiem 
partneriem, kam saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem un praksi ir likumīgas 
intereses iesaistīties cīņā pret 

Dalībvalstis veicina dialogu ar attiecīgām 
nevalstiskām organizācijām un sociālajiem 
partneriem, kam saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem un praksi ir likumīgas 
intereses iesaistīties cīņā pret 
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diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu.

diskrimināciju pilsonības vai cita iemesla
dēļ, lai veicinātu vienlīdzīgas attieksmes 
principa ievērošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 73
Elisabeth Morin-Chartier

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 sniedz skaidru, viegli 
pieejamu, saprotamu un atjauninātu
bezmaksas 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.

Or. fr


