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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

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 
piešķirto tiesību pilnīgu īstenošanu. 

(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 
piešķirto tiesību pilnīgu īstenošanu. Ir 
būtiski nodrošināt, ka šajā pamatbrīvībā 
vienmēr ir ņemts vērā dzimumu 
līdztiesības princips un iespēju 
vienlīdzības veicināšana Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 

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

darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Attiecībā uz darba ņēmējiem un viņu 
ģimenes locekļiem, kas izmanto savas 
brīvas pārvietošanās tiesības, Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
45. pantā ir paredzētas būtiskas tiesības šīs 
pamatbrīvības īstenošanai, kuras precizētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā.

(4) Darba ņēmēju brīvas pārvietošanās 
tiesības būtiski ietekmē ģimenes dzīvi, kā 
arī darba ņēmēju un viņu dzīvesbiedru 
izglītības un karjeras izvēli; attiecībā uz 
darba ņēmējiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kas izmanto savas brīvas 
pārvietošanās tiesības, Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 45. pantā ir 
paredzētas būtiskas tiesības šīs 
pamatbrīvības īstenošanai, kuras precizētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 2004/38/EK.
Piemērojot Regulu (ES) Nr. 492/2011, 
Direktīvu 2004/38/EK un šo direktīvu, 
dalībvalstis nedrīkst diskriminēt darba 
ņēmējus un viņu ģimenes locekļus 
Pamattiesību hartas 21. pantā uzskaitīto 
iemeslu, tostarp dzimumorientācijas, dēļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
dažādu juridisku partnerību un no tām 
izrietošo tiesību sasvstarpēja atzīšana, lai 
novērstu jebkādu diskrimināciju 
migrējošo darba ņēmēju 
dzimumorientācijas vai filozofiskās izvēles 
dēļ. Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka 
tiek ievērotas no bērna adopcijas 
izrietošās tiesības, jo tās ir 
priekšnosacījums gadījumos, kad tiek 
apsvērta iespēja pārcelties uz citu 
dalībvalsti darba nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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) 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. Darba ņēmēji cieš arī no 
saasinātām sekām, ko radījusi 
diskriminācija vairāku iemeslu — rases 
vai etniskās izcelsmes, ticības vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas un dzimuma — dēļ.
Tādēļ pastāv plaisa starp tiesību aktu 
noteikumiem un to piemērošanu praksē, 
kura ir jānovērš.



PE516.697v01-00 6/18 PA\944204LV.doc

LV

Šī plaisa saglabājusies arī dažās 
neaizsargātajās grupās, piemēram, 
mājkalpotāju, personu ar invaliditāti vai 
analfabētu vidū. Tāpēc būtu jāīsteno 
konkrēti pasākumi, lai šīs grupas varētu 
īstenot savas tiesības strādāt citā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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”, un 
mudināja dalībvalstis veidot izpratni par 
ES tiesību aktos noteiktajām tiesībām uz 
nediskrimināciju, dzimumu līdztiesību un 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, kā 
arī nodrošināt un atvieglot ES pilsoņu 
piekļuvi amatiem viņu valsts sektorā 
saskaņā ar Tiesas ES tiesību aktu 
interpretāciju. Komisija arī mudināja 
dalībvalstis nodrošināt, ka pilnībā tiek 
piemērota Direktīva 2006/54/EK par tāda 
principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesijas jautājumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lielāka iespēja, ka darba ņēmēju 
tiesības tiks ievērotas, ir tad, ja tiem tiek 
nodrošināta interešu pārstāvība. 
Dalībvalstīm būtu jāveicina un jāatbalsta 
no citām dalībvalstīm ieradušos darba 
ņēmēju, jo īpaši neaizsargāto darba 
ņēmēju, piemēram, sezonas strādnieku un 
mājkalpotāju vai seksuālo pakalpojumu 
nozarē strādājošo personu, organizēšana 
un interešu pārstāvība.

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 plaši un 
viegli pieejama visa saistītā informācija 
attiecīgajās valodās par mājokli, veselības 
aprūpes nodrošinājumu, nodokļu 
atvieglojumiem un ieguvumiem darba 
ņēmēja dzīvesbiedram, par nodokļiem un 
ieguvumiem saistībā ar bērnu aprūpi un 
tiesībām uz pensiju pārējo dalībvalstu 
darba ņēmējiem, darba devējiem un citām 
ieinteresētajām personām. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka darba ņēmējiem un 
viņu ģimenes locekļiem ir pieejami valodu 
kursi par pieņemamu cenu.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
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, jo īpaši ar nolūku nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem izmantot brīvas pārvietošanās 
tiesības. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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 

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

jāiesniedz kāds priekšlikums, kas 
nepieciešams, lai garantētu labāku 
Savienības tiesību aktu izpildi brīvas 
pārvietošanās jomā. Šajā izvērtējumā būtu 
jāievēro dzimuma aspekts.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, proti, 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), tiesības uz 
nediskrimināciju (21. pants un jo īpaši tā 
2. punkts attiecībā uz aizliegumu 
diskriminācijai pilsonības dēļ), tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
godīgi un taisnīgi darba apstākļi 
(31. pants), tiesības uz pārvietošanās un 
uzturēšanās brīvību (45. pants) un tiesības 
uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu 
tiesu (47. pants). Tā ir jāīsteno saskaņā ar 
šīm tiesībām un principiem. 

(27) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, proti, 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), tiesības uz 
nediskrimināciju (21. pants un jo īpaši tā 
1. punkts attiecībā uz aizliegumu 
diskriminācijai dzimuma dēļ un 2. punkts 
attiecībā uz aizliegumu diskriminācijai 
pilsonības dēļ), tiesības uz kolektīvām 
sarunām un rīcību (28. pants), godīgi un 
taisnīgi darba apstākļi (31. pants), tiesības 
uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību 
(45. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu (47. pants). Tā 
ir jāīsteno saskaņā ar šīm tiesībām un 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodarbinātības un darba nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz atalgojumu un atlaišanu,

b) nodarbinātības un darba nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz jebkāda veida 
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diskriminācijas aizliegumu, atalgojumu un 
atlaišanu,

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ba. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tiesības darbā,

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ca. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sociālā nodrošinājuma, tostarp 
veselības aprūpes, pieejamība,

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalība arodbiedrībās, d) dalība arodbiedrībās un citās ar darbu 
saistītās struktūrās,

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
2. pants – g. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) izglītības pieejamība darba ņēmēju 
bērniem.

(g) izglītības, tostarp agrīnas pirmsskolas 
izglītības un aprūpes, pieejamība darba 
ņēmēju bērniem.

Or. en

Grozījums Nr. 17

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 no diskriminācijas vai
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina ne tikai šo 
procedūru pieejamību, bet tām arī 
jāizveido informācijas sistēmas, lai 
nodrošinātu darba ņēmēju un viņu 
ģimeņu informētību par to esību, 
mehānismiem un procedūrām neatkarīgi 
no viņu valodu prasmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka darba 
devējs neizturas nelabvēlīgi pret darba 
ņēmējiem, kas uzsāk tiesvedību vai 
administratīvu tiesvedību.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis saskaņā ar valstu tiesību 
aktiem un praksi nodrošina, ka ir ieviesti 
nepieciešamie mehānismi, lai 
nodrošinātu, ka darba ņēmēji var 
pieprasīt un saņemt jebkādas pienākošās 
tiesības un/vai trešās personas var šajā 
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sakarā rīkoties viņu vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu. 

2. Šīs direktīvas 3. panta noteikumus
piemēro, neskarot valstu noteikumus par šo 
tiesību īstenošanas termiņiem. Šie termiņi 
ir tādi, ka tie pārāk neapgrūtina vai 
nepadara par praktiski neiespējamu ar 
Savienības tiesību aktiem piešķirto tiesību 
īstenošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 22

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 
attiecīgā gadījumā 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka šīm 
apvienībām un organizācijām grupas 
pieprasījumu sagatavošanas un 
pārraudzības laikā ir neierobežota 
piekļuve attiecīgajiem darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
valstu noteikumus par šo tiesību 
īstenošanas termiņiem. Šie termiņi ir tādi, 
ka tie pārāk neapgrūtina vai nepadara par 
praktiski neiespējamu ar Savienības tiesību 
aktiem piešķirto tiesību īstenošanu. 

2. Šīs direktīvas 4. panta noteikumus
piemēro, neskarot valstu noteikumus par šo 
tiesību īstenošanas termiņiem. Šie termiņi 
ir tādi, ka tie pārāk neapgrūtina vai 
nepadara par praktiski neiespējamu ar 
Savienības tiesību aktiem piešķirto tiesību 
īstenošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 25

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 

1. Dalībvalstis izraugās struktūru, iestādi 
vai iestādes, kuru pienākums ir veicināt, 
analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem darba ņēmējiem vai 
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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.

viņu ģimenes locekļiem bez 
diskriminācijas pilsonības dēļ, un veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu iestāžu darbību. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs struktūras ievēro 
dzimuma aspektu visos procesa posmos.
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. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju pilsonības dēļ;

b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju pilsonības un vēl kāda cita 
iemesla dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dialogs Interešu pārstāvība un dialogs 

Or. en
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
struktūra, kas sniedz atbalstu vienlīdzīgai 
attieksmei, aktīvi veicina interešu 
pārstāvību un nodrošina, ka darba ņēmēji 
un viņu ģimenes, kas izmanto savas brīvas 
pārvietošanās tiesības, ir informēti par 
savām tiesībām un var īstenot tās.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veicina un atbalsta no 
citām dalībvalstīm ieradušos darba 
ņēmēju organizēšanu, kas jo īpaši attiecas 
uz neaizsargātajām grupām, kuru darbs 
neietilpst oficiālās struktūrās, piemēram, 
sezonas strādniekiem, aprūpes 
darbiniekiem un mājkalpotājiem vai 
seksuālo pakalpojumu nozarē 
strādājošām personām. Dalībvalstis arī 
sniedz šiem darbiniekiem informāciju par 
iespējām iesaistīties arodbiedrībā un 
veicina dalības arodbiedrībā atzīšanu citā 
dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

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 
diskrimināciju pilsonības dēļ, lai veicinātu 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
ievērošanu. 

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

Or. en

Grozījums Nr. 31

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 attiecīgajām 
personām, izmantojot visus piemērotos 
līdzekļus visā to teritorijā, tiek darīti 
zināmi ne tikai saskaņā ar šo direktīvu 
pieņemtie noteikumi kopā ar attiecīgajiem 
jau spēkā esošajiem Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–10. panta noteikumiem, 
bet arī plašs citu noteikumu klāsts, kas 
saistīti ar sociālo nodrošinājumu, tostarp 
ģimenes pabalstiem, tiesībām darbā, 
darba apstākļiem, nodokļiem, ģimenes 
atzīšanu, valodu apmācību, kuri ir būtiski 
darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, kas 
izmanto savas brīvas pārvietošanās 
tiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis informē attiecīgās 
personas par turpmākiem valstu 
noteikumiem, kuri attiecas uz darba 
ņēmējiem un viņu ģimenēm, kas izmanto 
savas brīvas pārvietošanās tiesības.

Or. en


