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Grozījums Nr. 15
Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai direktīvai būtu jāveicina efektīva 
migrācijas plūsmu pārvaldība īpašajā 
sezonas pagaidu migrācijas kategorijā, 
nosakot taisnīgus un pārredzamus 
uzņemšanas un uzturēšanās noteikumus, 
vienlaikus paredzot stimulus un 
aizsargpasākumus, lai īslaicīga uzturēšanās 
nekļūtu par pastāvīgu uzturēšanos. Turklāt 
noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2009/52/EK, ar ko nosaka 
minimālos standartus sankcijām un 
pasākumiem pret darba devējiem, kas 
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, 
kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, 
palīdzēs novērst gadījumus, kad īslaicīga 
uzturēšanās kļūst par nelikumīgu 
uzturēšanos.

(6) Šai direktīvai būtu jāveicina efektīva 
migrācijas plūsmu pārvaldība īpašajā 
sezonas pagaidu migrācijas kategorijā, 
nosakot taisnīgus un pārredzamus 
uzņemšanas un uzturēšanās noteikumus, 
vienlaikus paredzot stimulus un 
aizsargpasākumus, lai īslaicīga uzturēšanās 
nekļūtu par pastāvīgu uzturēšanos. Turklāt 
noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2009/52/EK, ar ko nosaka 
minimālos standartus sankcijām un 
pasākumiem pret darba devējiem, kas 
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, 
kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, 
palīdzēs novērst gadījumus, kad īslaicīga 
uzturēšanās kļūst par nelikumīgu 
uzturēšanos.

Šai direktīvai būtu arī jāpalīdz aizsargāt 
sievietes, jo īpaši no nestabilas 
nodarbinātības un ekspluatācijas.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dalībvalstīm būtu jāratificē 
Starptautiskā konvencija par visu 
migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimeņu 
locekļu tiesību aizsardzību, ko ANO 
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Ģenerālā asambleja pieņēma 1990. gada 
18. decembrī.

Or. pt

Grozījums Nr. 17
Tadeusz Cymański

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šo direktīvu būtu jāpiemēro saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, jo īpaši 
attiecībā uz valsts tiesību aktiem par 
īstermiņa nodarbinātību, tostarp sezonas 
nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Tadeusz Cymański

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Uzturēšanās ilgums būtu jāierobežo, 
nosakot maksimālo uzturēšanās laiku 
kalendārajā gadā, kam kopā ar sezonas 
darba definīciju būtu jānodrošina, ka 
attiecīgais darbs tiešām ir sezonas darbs. 
Būtu jāparedz, ka maksimālajā uzturēšanās 
laikā ir iespējams pagarināt līgumu vai 
mainīt darba devēju. Tam būtu jāpalīdz 
mazināt ļaunprātīgas izmantošanas risku, ar 
ko var saskarties vienam darba devējam 
piesaistīti sezonas darbinieki, un vienlaikus 
elastīgi apmierināt darba devēju faktiskās 
vajadzības pēc darbaspēka.

(16) Uzturēšanās ilgums būtu jāierobežo, 
nosakot maksimālo uzturēšanās laiku 
kalendārajā gadā, kam kopā ar sezonas 
darba definīciju būtu jānodrošina, ka 
attiecīgais darbs tiešām ir sezonas darbs. 
Būtu jāparedz, ka maksimālajā uzturēšanās 
laikā ir iespējams pagarināt līgumu vai 
mainīt darba devēju. Tam būtu jāpalīdz 
mazināt ļaunprātīgas izmantošanas risku, ar 
ko var saskarties vienam darba devējam 
piesaistīti sezonas darbinieki, un vienlaikus 
elastīgi apmierināt darba devēju faktiskās 
vajadzības pēc darbaspēka. Tam 
nevajadzētu ietekmēt trešo valstu 
valstspiederīgo tiesības uzturēties 
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uzņemošajā dalībvalstī, pamatojoties uz 
citiem atļauju un vīzu veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Izsniedzot darba atļaujas, trešo 
valstu sezonas darbinieki būtu pilnīgi 
jāinformē par viņu tiesībām un 
pienākumiem. Nepieciešamo informāciju 
būtu jāsniedz uzņemošās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei. Šai informācijai 
vajadzētu būt cik iespējams skaidrai un 
pieejamai, lai trešo valstu sezonas 
darbinieki saprastu, ka jebkādi pārkāpumi 
tiks sodīti. Būtu jāveic pasākumi, kas 
vērsti pret darba devēju un/vai jebkādas 
trešās puses pieļautiem tiesību 
pārkāpumiem, kā arī pret tām personām, 
kas paralēli sezonas darbam veic 
nedeklarētu darbu.

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Tadeusz Cymański

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Būtu jāveicina trešo valstu sezonas 
darbinieku cirkulārā migrācija. Lai sezonas 
darbiniekiem būtu izredzes uz darbu ES 
ilgāk nekā vienu sezonu un lai ES darba 
devēji varētu rēķināties ar stabilāku un jau 

(17) Būtu jāveicina trešo valstu sezonas 
darbinieku cirkulārā migrācija. Lai sezonas 
darbiniekiem būtu izredzes uz darbu ES 
ilgāk nekā vienu sezonu un lai ES darba 
devēji varētu rēķināties ar stabilāku un jau 
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apmācītu darbaspēku, būtu jāparedz 
sezonas darba iespēja vairākus gadus pēc 
kārtas, izsniedzot darbiniekiem 
daudzsezonu atļaujas vai piemērojot 
atvieglotu procedūru. Saskaņā ar šo 
procedūru priekšroka būtu dodama tādu 
trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanai, 
kuri piesakās uzņemšanai sezonas 
darbinieku statusā atkārtoti, vai būtu 
jāparedz saīsināti pieteikumu izskatīšanas 
termiņi, vai arī jāpieprasa mazāk 
dokumentāro pierādījumu.

apmācītu darbaspēku, būtu jāparedz 
sezonas darba iespēja vairākus gadus pēc 
kārtas, izsniedzot darbiniekiem 
daudzsezonu atļaujas vai piemērojot 
atvieglotu procedūru. Saskaņā ar šo 
procedūru priekšroka būtu dodama tiem 
pieteikumu iesniedzējiem, kuri jau ir 
pieteikušies uzņemšanai sezonas 
darbinieku statusā un kuri ir pierādījuši 
savu atbilstību uzņemšanas noteikumiem.
Šīm personām varētu nodrošināt
saīsinātus pieteikumu izskatīšanas 
termiņus vai arī pieprasīt mazāk 
dokumentāro pierādījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai garantētu drošību darbiniecēm 
sievietēm, kurām iespējas tikt pieņemtām 
sezonas darbā ir lielākas nekā vīriešiem, 
ir nepieciešami skaidri un pienācīgi 
noteikumi, kuros ir izklāstītas darbinieču 
tiesības vienoties ar darba devējiem par 
darba apstākļiem, īpašu uzmanību 
pievēršot drošības noteikumiem.ff Šajos 
noteikumos būtu jāparedz visas 
nelabvēlīgās situācijas, kurās var nonākt 
darbinieces, un jānodrošina piekļuve 
kvalitatīvai veselības aprūpei.

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Sezonas darbinieki var būt pakļauti 
ekspluatācijai no darba devēju puses. Ja 
tas tā notiek, valdībām, pašvaldības 
iestādēm, arodbiedrībām un citām 
iestādēm jāsaglabā cieša saikne, lai tās 
varētu aktīvāk sadarboties sezonas 
darbinieku, gan sieviešu, gan vīriešu, 
atbalsta nolūkā, un izstrādāt stratēģijas 
problēmu risināšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 23
Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Statistikas datu apkopošanai par 
sezonas nodarbinātību dalībvalstīs arī 
būtu jāpalīdz precizēt atšķirības starp 
dalībvalstīm, kā arī noteikt sezonas darbā 
nodarbināto sieviešu lomu un specifiskās 
problēmas.

Or. de
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Grozījums Nr. 24
Tadeusz Cymański

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sezonas darbinieku maksimālais 
uzturēšanās ilgums ir seši mēneši jebkurā 
kalendārajā gadā, un pēc šā termiņa beigām 
viņi atgriežas trešā valstī.

1. Sezonas darbinieku maksimālais 
uzturēšanās ilgums ir seši mēneši jebkurā 
kalendārajā gadā, un pēc šā termiņa beigām 
viņi atgriežas trešā valstī, ja vien saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem viņiem nav 
tiesības palikt, pamatojoties uz citu 
atļauju vai vīzu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Gesine Meissner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā ar 
šo direktīvu.

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā ar 
šo direktīvu, nepieļaujot diskrimināciju 
dzimuma dēļ un ņemot vērā sezonas 
darbinieces grūtnieces vai tās sezonas 
darbinieces, kuras ir pēcdzemdību periodā 
vai kuras baro bērnu ar krūti.

Or. de
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Grozījums Nr. 26
Tadeusz Cymański

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biedrošanās brīvību, piederību 
organizācijai un dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus, vai jebkurā 
organizācijā, kuras locekļi ir iesaistīti 
konkrētā darbā, ieskaitot šo organizāciju 
piešķirtās priekšrocības, neskarot valsts 
tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību;

a) biedrošanās brīvību, piederību 
organizācijai un dalību organizācijā, kas 
pārstāv darba ņēmējus, ja šajā 
organizācijā atļauts pieņemt pagaidu 
darbiniekus un darbiniekus, kuri nav 
uzņemošās valsts iedzīvotāji, vai jebkurā 
organizācijā, kuras locekļi ir iesaistīti 
konkrētā darbā, ieskaitot šo organizāciju 
piešķirtās priekšrocības, neskarot valsts 
tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai trešās personas, 
kuras saskaņā ar valsts tiesību aktos 
noteiktajiem kritērijiem ir likumīgi 
ieinteresētas nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, vai nu sezonas 
darbinieka vārdā, vai atbalstot viņu, ar viņa 
piekrišanu varētu iesaistīties jebkurā 
civiltiesiskā vai administratīvā procedūrā, 
kura paredzēta, lai panāktu šīs direktīvas 
īstenošanu.

Dalībvalstis nodrošina, lai trešās personas, 
kuras saskaņā ar valsts tiesību aktos 
noteiktajiem kritērijiem ir likumīgi 
ieinteresētas nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, vai nu sezonas 
darbinieka vārdā, vai atbalstot viņu, ar viņa 
piekrišanu varētu iesaistīties jebkurā 
civiltiesiskā vai administratīvā procedūrā, 
kura paredzēta, lai panāktu šīs direktīvas 
īstenošanu.

Uzņemošā dalībvalsts, kurā sezonas 
darbinieki jānodarbina, izsniedzot darba 
atļaujas, informē šos darbiniekus par 
pieejamajām sūdzību iesniegšanas 
procedūrām un cietušo atbalsta sistēmām, 
ja viņu tiesības tiek pārkāptas, piemēram, 
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ja viņi kļūst par sliktas izturēšanās vai 
apspiešanas, vai jebkāda veida 
organizētās noziedzības upuriem. 

Or. fr


