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Grozījums Nr. 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Galvenais jauniešu zemā bezdarba 
līmeņa elements ir duālās profesionālās 
izglītības sistēmas. Atbilstoši 
tautsaimniecības vajadzībām tās dod 
iespēju viegli pāriet no izglītības uz darbu 
specialitātē. Tās jāstiprina ne tikai šajā 
direktīvā, bet jāņem vērā arī citos Eiropas 
tiesību aktos par jauniešu bezdarba 
samazināšanu. Direktīvas 2005/36/EK 
regulējumam kopumā nebūtu jāskar šīs 
profesionālās izglītības sistēmas un to 
īpatnības.

Or. de

Pamatojums

Duālās profesionālās izglītības sistēmas, nodrošinot mācekļu agrīnu integrāciju uzņēmumos, 
sniedz svarīgu ieguldījumu jauniešu bezdarba novēršanā un nodrošina vieglu pāreju uz darbu 
specialitātē. Tās jau ir ieviestas daudzās dalībvalstīs. Arī Komisija savā paziņojumā 
COM(2012) 299 aicina stiprināt duālās profesionālās izglītības sistēmas.

Grozījums Nr. 90
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 
profesionālā karte. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 

(3) Brīvprātīga Eiropas profesionālās 
kartes ieviešana veicinās profesionāļu 
brīvu pārvietošanos, vienlaikus 
nodrošinot efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu. Šī karte it sevišķi 
ir vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
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automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc attiecīgo reprezentatīvo 
profesionālo organizāciju pieprasījuma,
pēc profesionāļa pieprasījuma un pēc 
tam, kad iesniegti visi vajadzīgie 
dokumentu un kompetentās iestādes ir 
īstenojušas saistītās pārskatīšanas un 
pārbaužu procedūras. Kartes darbība 
jāatbalsta Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmai (turpmāk — IMI), kas izveidota 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 
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profesionālā karte. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

profesionālā karte. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu atzīšanu 
saskaņā ar automātiskās atzīšanas 
sistēmu, kā arī lai veicinātu vienkāršotu 
atzīšanas procesu atbilstīgi vispārējai 
sistēmai. Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Eiropas profesionālās kartes 
pieteikuma pārbaudei nepieciešamais laiks 
ir atkarīgs no profesijas. Tāpēc jāveic 
izmēģinājuma projekti, lai definētu katrai 
profesijai reāli nepieciešamo laiku. 
Komisijai šie laiki jādara publiski 
pieejami, piemēram, portālā Your Europe 
un 57.b pantā paredzētajos atbalsta 
centros. Šo izmēģinājuma projektu 
rezultātus var attiecināt uz līdzīgām 
profesijām. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 
profesionālā karte. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš 
brīvprātīga Eiropas profesionālā karte. 
Šī karte it sevišķi var palīdzēt atvieglot
pagaidu mobilitāti un atzīšanu saskaņā 
ar automātiskās atzīšanas sistēmu, kā 
arī lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 
profesionālā karte. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 
profesionālā karte. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai. Lai profesionālo 
kvalifikāciju atzītu atbilstoši 
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profesionālajai kartei, jāievēro princips, ka 
pienākums atzīt profesionālo kvalifikāciju 
ir tikai uzņēmējai dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 
profesionālā karte. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai.
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, galvenokārt 
profesijās, uz kurām attiecas automātiskās 
atzīšanas procedūra, ir jāievieš Eiropas 
profesionālā karte, ja attiecīgās profesijas 
to pieprasa. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai.
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 



AM\913241LV.doc 9/110 PE496.438v01-00

LV

darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

Or. el

Pamatojums

Paskaidrojums par profesionālās identitātes noteikšanas neobligāto raksturu, īpaši profesijās, 
uz kurām attiecas automātiskā atzīšana, ja tās to pieprasa.

Grozījums Nr. 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 
profesionālā karte. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 

(3) Lai veicinātu profesionāļu brīvu 
pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot 
efektīvāku un pārredzamāku 
kvalifikāciju atzīšanu, ir jāievieš Eiropas 
profesionālā karte. Eiropas profesionālā 
karte jālieto tikai kā līdzeklis profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanai citā dalībvalstī, lai 
izmantotu visas mobilitātes iespējas 
vienotajā tirgū, un nevis kā līdzeklis, lai 
regulētu un ierobežotu profesijas 
kvalificēšanas veidu. Šī karte it sevišķi ir 
vajadzīga, lai atvieglotu pagaidu 
mobilitāti un atzīšanu saskaņā ar 
automātiskās atzīšanas sistēmu, kā arī 
lai veicinātu vienkāršotu atzīšanas 
procesu atbilstīgi vispārējai sistēmai. 
Karte jāizdod pēc profesionāļa 
pieprasījuma un pēc tam, kad iesniegti 
visi vajadzīgie dokumentu un 
kompetentās iestādes ir īstenojušas 
saistītās pārskatīšanas un pārbaužu 
procedūras. Kartes darbība jāatbalsta 
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un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

Iekšējā tirgus informācijas sistēmai 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [..] par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šim 
mehānismam jāpalīdz uzlabot sinerģiju 
un uzticēšanos starp kompetentajām 
iestādēm, vienlaikus novēršot 
administratīvā darba dublēšanos 
iestādēm un nodrošinot lielāku 
pārredzamību un noteiktību 
profesionāļiem. Kartes piemērošanas un 
izdošanas procesa struktūrai jābūt 
skaidrai un jāietver tiesiskās garantijas, 
kā arī atbilstīgas apelācijas tiesības 
pretendentam. Kartei un attiecīgajai 
darba plūsmai IMI jānodrošina glabāto 
datu integritāte, autentiskums un 
konfidencialitāte, kā arī jānovērš 
nelikumīga un neatļauta piekļuve tajā 
glabātajai informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Profesionālās kartes ieviešanai jābūt 
brīvprātīgai un pēc attiecīgās profesijas
pieprasījuma. Lai ieviestu profesionālo 
karti, tā jāatbalsta divām trešdaļām 
dalībvalstu vai dalībvalstu profesionālo 
struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Christel Schaldemose
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Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas ir 
medicīnas ārstu vai citu veselības aprūpes 
profesionāļu gadījumā, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz
sabiedrības interesēm, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij konkrētajos apstākļos ir 
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ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas ir 
medicīnas ārstu vai citu veselības aprūpes 
profesionāļu gadījumā, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.
Daļēju piekļuvi neattiecina uz veselības 
aprūpes profesijām, kas skar pacientu 
drošību vai sabiedrības veselības aprūpi.

Or. de

Grozījums Nr. 99
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas ir 
medicīnas ārstu vai citu veselības aprūpes 
profesionāļu gadījumā, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.
Daļēju piekļuvi nepiešķir profesionāļiem, 
kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus 
vai ir citādi saistīti ar sabiedrības 
labklājību.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis
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Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas 
ir medicīnas ārstu vai citu veselības 
aprūpes profesionāļu gadījumā, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt 
daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas 
ir medicīnas ārstu, citu veselības 
aprūpes profesionāļu vai pareizas 
tiesvedības gadījumā, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
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dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas 
ir medicīnas ārstu vai citu veselības 
aprūpes profesionāļu gadījumā, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt 
daļēju piekļuvi.

dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas 
ir medicīnas ārstu vai citu veselības 
aprūpes profesionāļu gadījumā, vai arī 
notāra vai advokāta gadījumā, dalībvalstij 
jābūt iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Tiesas nolēmumiem „pareiza tiesvedība” var būt „svarīgāks iemesls, kas attiecas 
uz vispārējām interesēm”, kā norādīts šajā apsvērumā. Tā kā notāri un advokāti ļoti veicina 
pareizu tiesvedību, dalībvalstīm jāspēj atteikt daļēju piekļuvi iepriekšminētajām profesijām.

Grozījums Nr. 102
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas ir 
medicīnas ārstu vai citu veselības aprūpes 
profesionāļu gadījumā, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
sabiedriskajām interesēm, dalībvalstij 
jābūt iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.
Daļēju piekļuvi var nepiešķirt tām 
veselības aprūpes profesijām, kam 
nodrošināta automātiska atzīšana, kā 
izklāstīts V pielikumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 103
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas ir 
medicīnas ārstu vai citu veselības aprūpes 
profesionāļu gadījumā, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.
Daļēju piekļuvi nepiešķir profesijām, kas 
sniedz veselības aprūpes pakalpojumus vai 
ir citādi saistītas ar sabiedrības veselības 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
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profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas ir 
medicīnas ārstu vai citu veselības aprūpes 
profesionāļu gadījumā, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Dalībvalsts 
informē Komisiju pirms šāda lēmuma 
pieņemšanas, lai veicinātu šā noteikuma 
īstenošanu pilnā apjomā un nodrošinātu tā 
vienotu piemērošanu visā Savienībā. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt 
daļēju piekļuvi. Profesijām, kurām 
nodrošināta automātiska atzīšana, 
pamatojoties uz obligāto apmācības 
nosacījumu saskaņošanu vai kopējiem 
apmācības principiem, nevajadzētu būt 
pieejamai daļējai piekļuvei.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pārliecināties, ka Komisija ir informēta par lēmumiem atteikt daļēju piekļuvi un to 
pamatā esošajiem iemesliem, lai tā varētu nodrošināt šā noteikuma pilnīgu, pareizu un 
vienotu īstenošanu. Skatīt attiecīgo pantu.

Grozījums Nr. 105
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 



AM\913241LV.doc 17/110 PE496.438v01-00

LV

ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos ir 
jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas ir 
medicīnas ārstu vai citu veselības aprūpes 
profesionāļu gadījumā, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.

ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Attiecībā uz profesijām, kas skar 
sabiedrības veselības aizsardzību, drošību 
vai veselības uzraudzību, dalībvalsts varētu 
atteikt daļējas piekļuves piešķiršanu, ja tā 
uzskata, ka sniegtā pakalpojuma kvalitāte 
ir zemāka. Ja pastāv svarīgāki iemesli, 
kas attiecas uz vispārējām interesēm, 
dalībvalstij vienmēr jābūt iespējai 
nepiešķirt daļēju piekļuvi.

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos ir 
jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas 
ir medicīnas ārstu vai citu veselības 
aprūpes profesionāļu gadījumā, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt 
daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja
profesionālis to pieprasa, uzņēmējas
dalībvalstis, kas to atļauj, šajos 
konkrētajos apstākļos var piešķirt daļēju 
piekļuvi. Tomēr, ja pastāv svarīgāki 
iemesli, kas attiecas uz vispārējām 
interesēm, piemēram, kā tas ir 
medicīnas ārstu vai citu veselības 
aprūpes profesionāļu gadījumā, vai arī 
tādu profesiju gadījumā, kam ir īpašs 
ģeogrāfiskais raksturs, dalībvalstij jābūt 
iespējai nepiešķirt daļēju piekļuvi.
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Or. el

Pamatojums

Dalībvalstu pienākums ir, galvenokārt veselības un sabiedrības drošības apsvērumu dēļ, kā 
arī citu iemeslu dēļ, pārbaudīt, kurās profesijās tās var atļaut daļēju piekļuvi.

Grozījums Nr. 107
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas 
ir medicīnas ārstu vai citu veselības 
aprūpes profesionāļu gadījumā, 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt 
daļēju piekļuvi.

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē 
ir vajadzīga pilna izglītības un 
apmācības programma, lai profesionālis 
kompensētu trūkumus, un ja 
profesionālis to pieprasa, uzņēmējai 
dalībvalstij šajos konkrētajos apstākļos 
ir jāpiešķir daļēja piekļuve. Tomēr, ja 
pastāv svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
vispārējām interesēm, piemēram, kā tas 
ir medicīnas ārstu vai citu veselības 
aprūpes profesionāļu gadījumā, vai 
nozarei raksturīgu pazīmju gadījumā 
dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt 
daļēju piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Atbilstoši Tiesas judikatūrai šajā 
direktīvā paredzētā daļējas piekļuves 
piemērošana nekādā gadījumā nedrīkst būt 
saistīta ar tiesību atņemšanu attiecīgās 
nozares sociālajiem partneriem organizēt 
savu darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tā kā notārus amatā ieceļ valsts un 
viņu mērķis ir sabiedrības interešu 
ievērošana, proti, nodrošināt 
privātpersonu starpā noslēgto dokumentu 
likumību un tiesisko noteiktību, uz viņiem
direktīva neattiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) (iia) Jēdzienu „svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz sabiedrības interesēm”, uz ko ir 
atsauces konkrētos šīs direktīvas 
noteikumos, ir izstrādājusi Tiesa savā 
judikatūrā attiecībā uz Līguma 49. un 
56. pantu, un tas var turpināt attīstīties. Šis 
jēdziens, kā tas atzīts Tiesas judikatūrā, 
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aptver arī šādas jomas: sabiedriskā 
kārtība, sabiedriskā drošība un sabiedrības 
veselības aizsardzība, kā paredzēts Līguma 
52. un 62. pantā;

Or. en

Pamatojums

Jēdzienu „svarīgāki iemesli, kas attiecas uz sabiedrības interesēm”, uz ko ir atsauce 
konkrētos šīs direktīvas noteikumos, ir labi zināms princips, kas ietver sabiedrības veselības 
aizsardzību, kā arī virkni citu jautājumu. Izmantot šo definīciju ierosināts, iedvesmojoties no 
definīcijas Direktīvā 2006/123/EK, lai paskaidrotu likumdevēja nodomu, atsaucoties uz šo 
jēdzienu.

Grozījums Nr. 111
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pakalpojumu pagaidu un neregulārai 
sniegšanai dalībvalstīs jāpiemēro 
tiesiskās garantijas, it sevišķi prasība 
par divu gadu iepriekšēju profesionālo 
pieredzi, uzņēmējas dalībvalsts vietējo 
patērētāju aizsardzības interesēs, ja 
izcelsmes dalībvalstī šī profesija netiek 
reglamentēta. Taču šīs tiesiskās 
garantijas nav vajadzīgas, ja patērētāji, 
kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir dalībvalstī, 
kurā savu uzņēmējdarbību veic 
profesionālis, jau ir izvēlējušies šādu 
profesionāli un ja netiek skarta trešo 
personu veselība vai drošība uzņēmējā 
dalībvalstī.

(5) Pakalpojumu pagaidu un neregulārai 
sniegšanai dalībvalstīs jāpiemēro 
tiesiskās garantijas, it sevišķi prasība 
par divu gadu iepriekšēju profesionālo 
pieredzi, uzņēmējas dalībvalsts vietējo 
patērētāju aizsardzības interesēs, ja 
izcelsmes dalībvalstī šī profesija netiek 
reglamentēta. Taču šīs tiesiskās 
garantijas nav vajadzīgas, ja patērētāji, 
kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir dalībvalstī, 
kurā savu uzņēmējdarbību veic 
profesionālis, jau ir izvēlējušies šādu 
profesionāli un ja netiek skarta trešo 
personu veselība vai drošība uzņēmējā 
dalībvalstī. Pagaidu mobilitātes režīmu 
nevajadzētu izmantot kā aizstājēju, lai 
veiktu pilnas atzīšanas režīmu saskaņā ar 
7. pantu. Tāpēc, ja profesionālis, kam 
nodrošināta pagaidu piekļuve, vēlas 
turpināt pakalpojuma sniegšanu 
laikposmā, kas ilgāks nekā viens 
nepārtraukts gads, profesionālim ir 
jāsniedz 7. pantā paredzētā deklarācija.
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Or. en

Grozījums Nr. 112
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Atzīšanas prasībām attiecībā uz 
pagaidu mobilitāti nebūtu jāaizstāj 
atzīšanas prasības attiecībā uz ilgtermiņa 
mobilitāti. Lai novērstu trūkumu, ka 
profesionāļi tiek atzīti, izmantojot vieglāko 
pagaidu mobilitātes režīmu, un turpina 
praktizēt nenoteiktu laiku, pagaidu 
mobilitāti ierobežo uz vienu nepārtrauktas 
pakalpojumu sniegšanas gadu visā Eiropas 
Savienības teritorijā. Pēc šā gada 
profesionālim jāiegūst pilna atzīšana 
atbilstoši 4.b panta vai III sadaļas 
noteikumiem. Izņēmums paredzēts tiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kas regulāri 
sniedz pakalpojumu laikposmos, kas 
nepārsniedz vienu gadu, citā dalībvalstī. 
Komisija ir aicināta izveidot šādu profesiju 
sarakstu, izmantojot deleģētos aktus, 
saskaņā ar 58.a panta (jauns) noteikumiem 
un publicēt šo sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības veikšanai 
dalībvalstīm jābūt iespējai piemērot 

svītrots
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vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī 
uz notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības veikšanai 
dalībvalstīm jābūt iespējai piemērot 
vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

(7) Direktīvai 2005/36/EK nav jāattiecas 
uz notāra profesiju. Lielākā daļa 
dalībvalstu ir izveidojušas notāra profesiju 
atbilstoši savas tiesu sistēmas 
organizācijai kā neatkarīgu un sabiedrības 
labā strādājošu valsts amatpersonas 
amatu, kam daļēji ir ļoti atšķirīgi 
pienākumi. Direktīvas 2005/36/EK 
pamatidejas, jo īpaši par brīvu 
pakalpojumu sniegšanu, tomēr ir pretrunā 
ar šo notāra kā valsts amatpersonas amatu 
un viņa piesaisti tiesu sistēmai.

Or. de

Grozījums Nr. 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

(7) Direktīvu 2005/36/EK nepiemēro 
notāra profesijai saistībā ar atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai 
citā dalībvalstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī 
uz notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi 
vai adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus
apliecinājuma aktus un īstenot tādas
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī 
uz notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi 
vai adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 
nominācijas procedūrās. Šis 
kompensācijas pasākums neatbrīvo 
pretendentu no citām prasībām attiecībā uz 
notāru izraudzīšanas un iecelšanas 
procesu uzņēmējā dalībvalstī. Pamatojoties 
uz viņu īpašo valsts amatpersonas funkciju, 
kam ir tiesības un pienākums pildīt 
konkrētas sabiedriskas funkcijas savā 
izcelsmes valstī, notāri nevar sagatavot 
apliecinājuma aktus un īstenot citas
apliecināšanas darbības vai citas 
juridiskas funkcijas pakalpojumu brīvas 
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sniegšanas jomā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalsts zīmoga izmantošana ir ierobežota uz šīs valsts teritoriju, un to nevar paplašināt, 
pamatojoties uz pakalpojumu brīvu sniegšanu. Ņemot vērā, ka jautājums par apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un to savstarpējo atzīšanu ir jāregulē, pamatojoties uz LESD 81. pantu, uz 
ierobežojumiem par notāru darbību attiecas Tiesas nolēmumi. „Citas apliecināšanas 
darbības” ietver likumdošanas darbības un juridiskās funkcijas, ko veic dalībvalsts tiesu 
administrācijas vārdā.

Grozījums Nr. 117
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai piemērotu vispārējā sistēmā 
paredzēto atzīšanas mehānismu, 
atšķirīgās valstu izglītības un apmācības 
shēmas ir jāsagrupē dažādos līmeņos. 
Šie līmeņi, kas noteikti tikai vispārējās 
sistēmas darbības vajadzībām, nedrīkst 
ietekmēt ne valstu izglītības un 
apmācības struktūras, ne dalībvalstu 
kompetenci šajā jomā, tostarp valsts 
politiku Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
īstenošanai. Tas var būt instruments 
kvalifikāciju pārredzamības un 
salīdzināmības veicināšanai, kā arī var 
būt lietderīgs informācijas papildu avots 
kompetentajām iestādēm, kas izskata 
citu dalībvalstu izdoto kvalifikāciju 
atzīšanu. Vispārējās sistēmas darbībai 
noteiktos līmeņus principā vairs nedrīkst 
izmantot kā kritēriju Savienības pilsoņu 
izslēgšanai no Direktīvas 2005/36/EK 
darbības jomas, ja tas būtu pretrunā 
mūžizglītības principam.

(8) Lai piemērotu vispārējā sistēmā 
paredzēto atzīšanas mehānismu, 
atšķirīgās valstu izglītības un apmācības 
shēmas ir jāsagrupē dažādos līmeņos. 
Šie līmeņi, kas noteikti tikai vispārējās 
sistēmas darbības vajadzībām, nedrīkst 
ietekmēt ne valstu izglītības un 
apmācības struktūras, ne dalībvalstu 
kompetenci šajā jomā, tostarp valsts 
politiku Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
īstenošanai. Tas var būt instruments 
kvalifikāciju pārredzamības un 
salīdzināmības veicināšanai, kā arī var 
būt lietderīgs informācijas papildu avots 
kompetentajām iestādēm, kas izskata 
citu dalībvalstu izdoto kvalifikāciju 
atzīšanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai piemērotu vispārējā sistēmā 
paredzēto atzīšanas mehānismu, 
atšķirīgās valstu izglītības un apmācības 
shēmas ir jāsagrupē dažādos līmeņos. 
Šie līmeņi, kas noteikti tikai vispārējās 
sistēmas darbības vajadzībām, nedrīkst 
ietekmēt ne valstu izglītības un 
apmācības struktūras, ne dalībvalstu 
kompetenci šajā jomā, tostarp valsts 
politiku Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
īstenošanai. Tas var būt instruments 
kvalifikāciju pārredzamības un 
salīdzināmības veicināšanai, kā arī var 
būt lietderīgs informācijas papildu avots 
kompetentajām iestādēm, kas izskata 
citu dalībvalstu izdoto kvalifikāciju 
atzīšanu. Vispārējās sistēmas darbībai 
noteiktos līmeņus principā vairs nedrīkst 
izmantot kā kritēriju Savienības pilsoņu 
izslēgšanai no Direktīvas 2005/36/EK 
darbības jomas, ja tas būtu pretrunā 
mūžizglītības principam.

(8) Lai piemērotu vispārējā sistēmā 
paredzēto atzīšanas mehānismu, 
atšķirīgās valstu izglītības un apmācības 
shēmas ir jāsagrupē dažādos līmeņos. 
Šie līmeņi, kas noteikti tikai vispārējās 
sistēmas darbības vajadzībām, nedrīkst 
ietekmēt ne valstu izglītības un 
apmācības struktūras, ne dalībvalstu 
kompetenci šajā jomā, tostarp valsts 
politiku Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
īstenošanai. Tas var būt instruments 
kvalifikāciju pārredzamības un 
salīdzināmības veicināšanai, kā arī var 
būt lietderīgs informācijas papildu avots 
kompetentajām iestādēm, kas izskata 
citu dalībvalstu izdoto kvalifikāciju 
atzīšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 119
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai piemērotu vispārējā sistēmā 
paredzēto atzīšanas mehānismu, 
atšķirīgās valstu izglītības un apmācības 
shēmas ir jāsagrupē dažādos līmeņos. 

(8) Lai piemērotu vispārējā sistēmā 
paredzēto atzīšanas mehānismu, 
atšķirīgās valstu izglītības un apmācības 
shēmas ir jāsagrupē dažādos līmeņos. 
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Šie līmeņi, kas noteikti tikai vispārējās 
sistēmas darbības vajadzībām, nedrīkst 
ietekmēt ne valstu izglītības un 
apmācības struktūras, ne dalībvalstu 
kompetenci šajā jomā, tostarp valsts 
politiku Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
īstenošanai. Tas var būt instruments 
kvalifikāciju pārredzamības un 
salīdzināmības veicināšanai, kā arī var 
būt lietderīgs informācijas papildu avots 
kompetentajām iestādēm, kas izskata 
citu dalībvalstu izdoto kvalifikāciju 
atzīšanu. Vispārējās sistēmas darbībai 
noteiktos līmeņus principā vairs 
nedrīkst izmantot kā kritēriju 
Savienības pilsoņu izslēgšanai no 
Direktīvas 2005/36/EK darbības jomas, 
ja tas būtu pretrunā mūžizglītības 
principam.

Šie līmeņi, kas noteikti tikai vispārējās 
sistēmas darbības vajadzībām, nedrīkst 
ietekmēt ne valstu izglītības un 
apmācības struktūras, ne dalībvalstu 
kompetenci šajā jomā, tostarp valsts 
politiku Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
īstenošanai. Komisijai jāiesniedz 
novērtējums, attiecīgā gadījumā kopā ar 
priekšlikumiem, par iespēju saskaņot šajā 
direktīvā un Eiropas kvalifikāciju sistēmā 
paredzētos līmeņus 2 gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā. Šādā 
novērtējumā jāiekļauj arī priekšlikumi, kā 
Kopienas tiesību aktos juridiski definēt 
Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu. 
Tas var būt instruments kvalifikāciju 
pārredzamības un salīdzināmības 
veicināšanai, kā arī var būt lietderīgs 
informācijas papildu avots 
kompetentajām iestādēm, kas izskata 
citu dalībvalstu izdoto kvalifikāciju 
atzīšanu. Vispārējās sistēmas darbībai 
noteiktos līmeņus principā vairs 
nedrīkst izmantot kā kritēriju 
Savienības pilsoņu izslēgšanai no 
Direktīvas 2005/36/EK darbības jomas, 
ja tas būtu pretrunā mūžizglītības 
principam.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja nav saskaņoti obligātie 
apmācības nosacījumi piekļuvei 
profesijām, ko reglamentē vispārējā 
sistēma, uzņēmējai dalībvalstij joprojām 
jābūt iespējai piemērot kompensācijas 
pasākumu. Šim pasākumam jābūt 
samērīgam un it sevišķi jāņem vērā 

(10) Ja nav saskaņoti obligātie 
apmācības nosacījumi piekļuvei 
profesijām, ko reglamentē vispārējā 
sistēma, uzņēmējai dalībvalstij joprojām 
jābūt iespējai piemērot kompensācijas 
pasākumu. Šim pasākumam jābūt 
samērīgam un it sevišķi jāņem vērā 
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pretendenta zināšanas, prasmes un 
kompetence, kuras iegūtas viņa 
profesionālās pieredzes vai mūžizglītības 
laikā. Lēmums piemērot kompensācijas 
pasākumu detalizēti jāpamato, lai 
pretendents varētu labāk izprast savu 
situāciju un vērsties valstu tiesās 
juridiskas pārbaudes veikšanai saskaņā 
ar Direktīvu 2005/36/EK.

pretendenta zināšanas, prasmes un 
kompetences, kuras iegūtas viņa 
profesionālās pieredzes vai mūžizglītības 
laikā, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes. Lēmums piemērot 
kompensācijas pasākumu detalizēti 
jāpamato, lai pretendents varētu labāk 
izprast savu situāciju un vērsties valstu 
tiesās juridiskas pārbaudes veikšanai 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK.

Or. el

Pamatojums

Ļoti bieži mūžizglītību nodrošina neformālā izglītība un apmācība, par ko izsniedz 
sertifikātus, kurus var nebūt iespējams novērtēt.

Grozījums Nr. 121
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Automātiskās atzīšanas sistēma, 
kuras pamatā ir saskaņotas obligātās 
apmācības prasības, ir atkarīga no 
jaunu vai mainītu formālo kvalifikācijas 
liecību laicīgas paziņošanas, kas jāveic 
dalībvalstīm, un publicēšanas, kura 
jāveic Komisijai. Pretējā gadījumā šādu 
kvalifikāciju turētājiem nav nekādu 
garantiju, ka viņi var izmantot 
automātisko atzīšanu. Lai palielinātu 
pārredzamību un atvieglotu no jauna 
paziņotu specialitāšu izskatīšanu, 
dalībvalstīm jānorīko atbilstīga struktūra, 
piemēram, akreditācijas valde vai 
ministrija, lai izskatītu visus paziņojumus 
un sagatavotu Komisijai paredzētu 
ziņojumu par atbilstību 
Direktīvai 2005/36/EK.

(12) Automātiskās atzīšanas sistēma, 
kuras pamatā ir saskaņotas obligātās 
apmācības prasības, ir atkarīga no 
jaunu vai mainītu formālo kvalifikācijas 
liecību laicīgas paziņošanas, kas jāveic 
dalībvalstīm, un publicēšanas, kura 
jāveic Komisijai. Pretējā gadījumā šādu 
kvalifikāciju turētājiem nav nekādu 
garantiju, ka viņi var izmantot 
automātisko atzīšanu. Lai palielinātu 
pārredzamību un atvieglotu no jauna 
paziņotu specialitāšu izskatīšanu, 
dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai 
ziņojums par atbilstību 
Direktīvai 2005/36/EK.

Or. de
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Grozījums Nr. 122
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai veiktu automātisku atzīšanu, 
pamatojoties uz saskaņotām obligātās 
apmācības prasībām veselības aprūpes 
profesiju jomā, dalībvalstīm jāļauj piešķirt 
daļējus atbrīvojumus personām, kas nav 
veterinārārsti, kuri ir ieguvuši daļu savas 
apmācības kursos, kas ir vismaz līdzvērtīgā 
līmenī, ja šī apmācību daļa jau ir veikta.
Daļējiem atbrīvojumiem parasti 
nevajadzētu pārsniegt vienu akadēmisko 
gadu vai 60 kredītpunktus, ja viena 
akadēmiskā gada pabeigšanai vajadzīgi 
60 kredītpunkti. Izņēmuma gadījumā daļēju 
atbrīvojumu var attiecināt uz diviem 
akadēmiskajiem gadiem vai 
120 kredītpunktiem.
Apsverot daļējus atbrīvojumus no kursiem, 
dalībvalstīm pilnībā jāņem vērā ietekme uz 
pacienta drošību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņotajiem obligātās apmācības nosacījumiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai izvairītos 
no tā, ka tiek neatbilstīgi ierobežota dalībvalstu spēja organizēt savu izglītības sistēmu. Daļēji 
atbrīvojumi jāņem vērā, ja ir veikta atbilstoša iepriekšēja apmācība.

Grozījums Nr. 123
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai uzlabotu veselības aprūpes 
nozares profesionāļu mobilitāti un 
vienlaikus veicinātu mūžizglītību un 
tālākizglītību pacientu interesēs, jāizveido 
tālākizglītības un apmācības procedūru 
progresīvas atzīšanas sistēma starp 
dalībvalstīm, veicot informācijas un 
labākās prakses apmaiņu starp 
dalībvalstīm. Šajā nolūkā dalībvalstu 
kompetentās iestādes iesniedz Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm publiski pieejamus 
ziņojumus par savām tālākizglītības un 
apmācības procedūrām veselības aprūpes 
nozares profesionāļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms 
viņi uzsāk apmācību. Tāpēc uzņemšanas 
nosacījums šajās apmācībās jāpalielina 
līdz nosacījumam par 12 gadus ilgu
vispārējo izglītību vai līdzvērtīga līmeņa 
eksāmena nokārtošanu.

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms 
viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
apstiprinājums par uzņemšanu šajās
apmācībās ir atkarīgs no dalībvalstīm ar 
mērķi uzlabot šo profesiju kvalifikāciju un 
kompetenču līmeni, paaugstinot vispārējās 
izglītības gadu skaitu pirms uzņemšanas 
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šādās apmācībās līdz 12 gadiem vai 
paredzot līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms 
viņi uzsāk apmācību. Tāpēc uzņemšanas 
nosacījums šajās apmācībās jāpalielina
līdz nosacījumam par 12 gadus ilgu 
vispārējo izglītību vai līdzvērtīga līmeņa 
eksāmena nokārtošanu.

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms 
viņi uzsāk apmācību. Tāpēc uzņemšanas 
nosacījums šajās apmācībās jāpielāgo
līdz nosacījumam par vismaz 10 gadus
ilgu vispārējo izglītību vai līdzvērtīga 
līmeņa eksāmena nokārtošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
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profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms 
viņi uzsāk apmācību. Tāpēc uzņemšanas 
nosacījums šajās apmācībās jāpalielina 
līdz nosacījumam par 12 gadus ilgu 
vispārējo izglītību vai līdzvērtīga līmeņa 
eksāmena nokārtošanu.

profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms 
viņi uzsāk apmācību. Tāpēc uzņemšanas 
nosacījums šajās apmācībās jāpalielina 
līdz nosacījumam par 12 gadus ilgu 
vispārējo izglītību vai līdzvērtīga līmeņa 
eksāmena nokārtošanu. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka veselības aprūpes profesiju 
jomā tiek nodrošināta caurlaidība un 
karjeras izaugsmes iespējas.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms 
viņi uzsāk apmācību. Tāpēc uzņemšanas 
nosacījums šajās apmācībās jāpalielina 
līdz nosacījumam par 12 gadus ilgu 
vispārējo izglītību vai līdzvērtīga līmeņa 
eksāmena nokārtošanu.

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms 
viņi uzsāk apmācību.
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Or. de

Grozījums Nr. 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam, pirms viņi 
uzsāk apmācību. Tāpēc uzņemšanas 
nosacījums šajās apmācībās jāpalielina 
līdz nosacījumam par 12 gadus ilgu 
vispārējo izglītību vai līdzvērtīga līmeņa 
eksāmena nokārtošanu.

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju 
izmantošana un tehnoloģiju 
nepārtraukta attīstība nosaka māsu un 
vecmāšu lielākas atbildības spēju. Lai šo 
profesiju pārstāvjus sagatavotu šādu 
sarežģītu veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
tomēr noteicošais faktors ir izglītības 
kvalitāte un saturs, kas nepārtraukti 
jāpielāgo izaicinājumiem.

Or. de

Pamatojums

Direktīvā saskaņotas obligātās izglītības prasības. Summējot gadus un stundas 31. panta 
3. punkta 1. daļā, tās jau ― kā ārstu gadījumā ― tiek pastiprinātas. Līdzīgi kā ārstu 
gadījumā, kad tiek ņemtas vērā dalībvalstu dažādās izglītības sistēmas, samazinot obligāto 
izglītības ilgumu gados, arī to māsu un aprūpes darbinieku gadījumā, kas atbild par vispārējo 
aprūpi, ir jāņem vērā dalībvalstu dažādās izglītības sistēmas.

Grozījums Nr. 129
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai vienkāršotu medicīnas un
zobārstniecības specialitāšu 
automātiskās atzīšanas sistēmu, šīm 
specialitātēm jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, ja tās ir kopējas 
vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu.

(16) Lai vienkāršotu visu medicīnas, 
zobārstniecības, farmācijas un veterināra
specialitāšu automātiskās atzīšanas 
sistēmu, šīm specialitātēm jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, ja tās ir kopējas 
vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai vienkāršotu medicīnas un 
zobārstniecības specialitāšu 
automātiskās atzīšanas sistēmu, šīm 
specialitātēm jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, ja tās ir kopējas 
vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu.

(16) Lai vienkāršotu medicīnas,
zobārstniecības, veterināro un farmācijas
specialitāšu automātiskās atzīšanas 
sistēmu, šīm specialitātēm jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, ja tās ir kopējas 
vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Veselības aprūpes nozares 
profesionāļu mobilitāte būtu jāuztver arī 
plašākā Eiropas veselības jomas 
darbaspēka kontekstā, paredzot īpašu 
stratēģiju Eiropas līmenī un saskaņojot ar 
dalībvalstīm, lai nodrošinātu pacientu un 
patērētāju aizsardzības augstāko līmeni, 
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vienlaikus saglabājot valsts veselības 
aprūpes sistēmu finansiālo un 
organizatorisko ilgtspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Direktīvai 2005/36/EK jāpadara 
kvalifikācijas atzīšana automātiskāka 
profesijām, kam to pašlaik nepiemēro. 
Šeit jāņem vērā dalībvalstu kompetence 
pieņemt lēmumu par kvalifikācijām, kas 
vajadzīgas, lai darbotos konkrētās 
profesijās to teritorijā, kā arī par savu 
izglītības un profesionālās apmācības 
sistēmu saturu un organizāciju. 
Profesionālajām asociācijām un 
organizācijām, kas savus biedrus 
pārstāv valstu un Savienības līmenī, 
jābūt iespējai ierosināt kopējus 
apmācības principus. Tiem jābūt 
kopējas pārbaudes veidā — kā 
nosacījumam profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai — vai 
apmācības programmu veidā, 
pamatojoties uz zināšanu, prasmju un 
kompetences kopīgu kopumu. 
Kvalifikācijas, kas iegūtas saskaņā ar 
šādiem kopējiem apmācības 
regulējumiem, ir dalībvalstīm 
automātiski jāatzīst.

(18) Direktīvai 2005/36/EK jāpadara 
kvalifikācijas atzīšana automātiskāka 
profesijām, kam to pašlaik nepiemēro. 
Šeit jāņem vērā dalībvalstu kompetence 
pieņemt lēmumu par kvalifikācijām, kas 
vajadzīgas, lai darbotos konkrētās 
profesijās to teritorijā, kā arī par savu 
izglītības un profesionālās apmācības 
sistēmu saturu un organizāciju. Pirms 
šādu apmācības principu ieviešanas 
dalībvalstīm jāpārbauda iespējamās 
alternatīvas, kādas eksistē jo īpaši 
dalībvalstīs ar profesionālo izglītību.
Profesionālajām asociācijām un 
organizācijām, kas savus biedrus 
pārstāv valstu un Savienības līmenī, arī 
jābūt iespējai ierosināt kopējus 
apmācības principus. Tiem jābūt 
kopējas pārbaudes veidā — kā 
nosacījumam profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai — vai 
apmācības programmu veidā, 
pamatojoties uz zināšanu, prasmju un 
kompetences kopīgu kopumu. 
Kvalifikācijas, kas iegūtas saskaņā ar 
šādiem kopējiem apmācības 
regulējumiem, ir dalībvalstīm 
automātiski jāatzīst.

Or. de
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Pamatojums

Duālo profesionālās izglītības sistēmu stiprināšana.

Grozījums Nr. 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Direktīvai 2005/36/EK jāpadara 
kvalifikācijas atzīšana automātiskāka 
profesijām, kam to pašlaik nepiemēro. 
Šeit jāņem vērā dalībvalstu kompetence 
pieņemt lēmumu par kvalifikācijām, kas 
vajadzīgas, lai darbotos konkrētās 
profesijās to teritorijā, kā arī par savu 
izglītības un profesionālās apmācības 
sistēmu saturu un organizāciju. 
Profesionālajām asociācijām un 
organizācijām, kas savus biedrus pārstāv 
valstu un Savienības līmenī, jābūt iespējai 
ierosināt kopējus apmācības principus.
Tiem jābūt kopējas pārbaudes veidā — kā 
nosacījumam profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai — vai apmācības programmu 
veidā, pamatojoties uz zināšanu, prasmju 
un kompetences kopīgu kopumu.
Kvalifikācijas, kas iegūtas saskaņā ar 
šādiem kopējiem apmācības 
regulējumiem, ir dalībvalstīm automātiski 
jāatzīst.

(18) Direktīvai 2005/36/EK jāpadara 
kvalifikācijas atzīšana automātiskāka 
profesijām, kam to pašlaik nepiemēro. 
Šeit jāņem vērā dalībvalstu kompetence 
pieņemt lēmumu par kvalifikācijām, kas 
vajadzīgas, lai darbotos konkrētās 
profesijās to teritorijā, kā arī par savu 
izglītības un profesionālās apmācības 
sistēmu saturu un organizāciju. Duālās 
profesionālās izglītības sistēmas ir 
jauniešu zemā bezdarba līmeņa galvenais 
elements, jo tās atbilstoši ir vērstas uz 
darba tirgus vajadzībām. Tas nodrošina 
vieglu pāreju no izglītības uz darbu 
specialitātē. Ja reglamentētā profesijā 
tāpēc ir jārada kopēji apmācības principi, 
attiecībā uz ko dalībvalstī jau ir ieviesta 
duālā izglītības sistēma, tad kopējiem 
apmācības principiem jābūt vērstiem uz šo 
pieeju, saglabājot standartu, kas ieviests 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 134
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Kopējiem apmācību regulējumiem 
jādod iespēja reglamentētās profesijās, uz 
kurām attiecas automātiskās atzīšanas 
procedūra, pamatojoties uz obligāto 
apmācības nosacījumu saskaņošanu 
atbilstoši III sadaļas III nodaļai un kurās 
uz jaunām specialitātēm neattiecas 
automātiskās atzīšanas procedūra, 
nodrošināt šādu specialitāšu atzīšanu, 
pamatojoties uz automātisku procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
darba devēju nozīme, it sevišķi pacientu 
drošības interesēs. Tomēr valodas 
pārbaudēm jābūt saprātīgām un 
jāatbilst konkrētajām darbavietām, kā 
arī tās nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts 
darba tirgus.

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
darba devēju nozīme, it sevišķi pacientu 
un patērētāju drošības interesēs. Tomēr 
valodas pārbaudēm jābūt saprātīgām un 
jāatbilst konkrētajām darbavietām, kā 
arī vispārēji tās nedrīkst būt pamatā 
profesionāļu izslēgšanai no uzņēmējas 
dalībvalsts darba tirgus. Saprātīguma un 
vajadzības definīciju nosaka, sadarbojoties 
konkrētās nozares kompetentajām iestādēm 
un valsts sociālajiem partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Cristian Silviu Buşoi
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Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un darba 
devēju nozīme, it sevišķi pacientu 
drošības interesēs. Tomēr valodas 
pārbaudēm jābūt saprātīgām un 
jāatbilst konkrētajām darbavietām, kā arī
tās nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts 
darba tirgus.

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu nozīme, 
it sevišķi pacientu drošības interesēs. 
Tomēr valodas pārbaudēm jābūt 
saprātīgām un jāatbilst konkrētām 
profesijām, kas skar sabiedrības veselības 
aizsardzību un pacientu drošību, bet tās 
nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts 
darba tirgus.

Or. en

Pamatojums

Valodas zināšanu pārbaudes noteikumu skaidrojums.

Grozījums Nr. 137
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
darba devēju nozīme, it sevišķi pacientu 
drošības interesēs. Tomēr valodas 
pārbaudēm jābūt saprātīgām un 
jāatbilst konkrētajām darbavietām, kā 
arī tās nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts 
darba tirgus.

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
darba devēju nozīme, it sevišķi pacientu 
drošības interesēs. Kompetentās iestādes 
uzdevums ir pārbaudīt profesionāļu 
valodas zināšanas saistībā ar viņu 
profesionālās darbības veikšanu. Tomēr 
valodas pārbaudēm jābūt saprātīgām un 
jāatbilst konkrētajām darbavietām, kā 
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arī tās nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts 
darba tirgus.

Or. en

Pamatojums

Jāatgādina un jāprecizē nepieciešamība paskaidrot kompetentās iestādes uzdevumu.

Grozījums Nr. 138
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
darba devēju nozīme, it sevišķi pacientu
drošības interesēs. Tomēr valodas 
pārbaudēm jābūt saprātīgām un 
jāatbilst konkrētajām darbavietām, kā 
arī tās nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts 
darba tirgus.

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
darba devēju nozīme, it sevišķi pacienta
drošības interesēs. Ja tiek skarta pacienta 
drošība, dalībvalstis var piešķirt 
kompetentajām iestādēm tiesības veikt vai 
uzraudzīt valodas pārbaudes vai var 
izvēlēties, ka valodas pārbaudes veic darba 
devēji vai citas organizācijas. Tomēr 
valodas pārbaudēm jābūt saprātīgām un 
jāatbilst konkrētajām darbavietām, kā 
arī tās nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts 
darba tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
darba devēju nozīme, it sevišķi pacientu
drošības interesēs. Tomēr valodas 
pārbaudēm jābūt saprātīgām un 
jāatbilst konkrētajām darbavietām, kā 
arī tās nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts darba 
tirgus.

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
darba devēju nozīme, it sevišķi pacienta
un patērētāja drošības interesēs. 
Kompetentās iestādes uzdevums ir 
pārbaudīt profesionāļu valodas prasmes 
saistībā ar viņu profesionālās darbības 
veikšanu. Kompetentās iestādes vai tās 
uzraudzībā veiktās valodas pārbaudes 
nemazina darba devēju turpmāko spēju 
veikt parastās darbā pieņemšanas 
procedūras, lai noteiktu profesionāļa 
piemērotību konkrēta amata pienākumu 
veikšanai amatā, kurā viņš piesakās.
Tomēr valodas pārbaudēm jābūt 
saprātīgām un jāatbilst konkrētajām 
darbavietām. Saprātīguma un vajadzības 
definīciju nosaka, sadarbojoties konkrētās 
nozares kompetentajām iestādēm un valsts 
sociālajiem partneriem. Ja konkrētai 
profesijai nav kompetentās iestādes, 
dalībvalstīm jānodrošina tādas atzītas 
iestādes esība, kas var veikt valodas 
pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 
pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka 
ir jāprecizē kompetento iestāžu un 
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darba devēju nozīme, it sevišķi pacientu 
drošības interesēs. Tomēr valodas 
pārbaudēm jābūt saprātīgām un jāatbilst 
konkrētajām darbavietām, kā arī tās 
nedrīkst būt pamatā profesionāļu 
izslēgšanai no uzņēmējas dalībvalsts 
darba tirgus.

darba devēju nozīme, it sevišķi pacientu 
drošības interesēs. Nespējai apliecināt 
pietiekamas valodas prasmes jāveido 
pamats profesionāļu izslēgšanai no 
uzņēmējas dalībvalsts darba tirgus, jo 
īpaši profesijās, kas skar veselību, pacientu 
drošību vai sabiedrības veselības 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Dalībvalstis nedrīkst pieprasīt citu 
dalībvalstu profesionāļiem pierādīt 
nepārtrauktu profesionālo attīstību, ja 
uzņēmēja dalībvalsts pieprasa saviem 
valstspiederīgajiem veikt nepārtrauktu 
profesionālo attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur šāda 
prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

svītrots

Or. el
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Pamatojums

Kas attiecas uz citās dalībvalstīs veiktas prakses atzīšanu, konkrētās prakses nav 
profesionālas un tāpēc uz tām neattiecas šīs direktīvas piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 143
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
praksi citā dalībvalstī, kur šāda prakse 
ir iespējama, jāpiemēro Direktīva 
2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
praksi, kura veido daļu no reglamentētās 
profesijas apmācības, citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, neatkarīgi no 
sniegtās atlīdzības līmeņa un rakstura 
jāpiemēro Direktīva 2005/36/EK, lai 
veicinātu viņu mobilitāti. Ir arī jāparedz 
viņu prakses atzīšana izcelsmes 
dalībvalstī.

Or. fr
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Grozījums Nr. 145
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
praksi citā dalībvalstī, kur šāda prakse 
ir iespējama, jāpiemēro Direktīva
2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī. Tomēr, 
paplašinot direktīvas jomu uz daļēji 
kvalificētiem profesionāļiem, tai būtu arī 
jānodrošina to sociālo pamattiesību 
ievērošana, kas izklāstītas Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 151. pantā un 
kas nodrošina, ka Savienības mērķos 
ietilpst uzlabotu darba apstākļu 
veicināšana. Tāpēc direktīvā jāparedz 
kvalitātes sistēma tādu obligāto 
nosacījumu veidā, kas jāievēro, lai ietilptu 
tās piemērošanas jomā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir paskaidrot iemeslus attiecībā uz 55.a pantā ierosinātajiem 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
praksi citā dalībvalstī, kur šāda prakse 
ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jānodrošina viņu 
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atzīšana izcelsmes dalībvalstī. prakses atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas
veic šādu neapmaksātu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas 
dēļ.

Grozījums Nr. 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
saistībā ar apmācību paredzētu praksi, lai 
sagatavotos darbam reglamentētā profesijā
citā dalībvalstī, kur šāda prakse ir 
iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī. Tomēr 
izcelsmes dalībvalsts var ierobežot citā 
dalībvalstī pabeigtas prakses maksimālo 
ilgumu, ja tā paredzēta nolūkā piekļūt 
reglamentētai profesijai izcelsmes 
dalībvalstī. Prakses atzīšana neaizstāj 
pārbaudi, kas nodrošina piekļuvi 
profesijai.

Or. de

Pamatojums

Profesionālās apmācības jomā nevajadzētu izslēgt neapmaksātas prakses. Lai gan ir 
jāveicina mobilitāte, tomēr jāsaglabā arī kvalitāte attiecībā uz piekļuvi profesijai. Tāpēc 
praksei nevajadzētu aizstāt pārbaudi, kas nodrošina piekļuvi profesijai.

Grozījums Nr. 148
Robert Rochefort
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Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
praksi, kura veido daļu no reglamentētās 
profesijas apmācības un no kuras ir 
atkarīgs oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu derīgums, citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
praksi citā dalībvalstī, kur šāda prakse 
ir iespējama, jāpiemēro Direktīva 
2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

Or. es

Pamatojums

Atsauce uz apmaksātu praksi būtu jāsvītro, jo Spānijā nav tradīcijas piedāvāt šādas prakses 
un pašreizējā ekonomikas situācija kavētu šāda grozījuma ieviešanu. Precizitātes trūkums 
attiecībā uz apmaksātu praksi būtu par iemeslu daudzām ieviešanas problēmām. Tātad, ja šī 
atsauce būtu jāsaglabā, direktīvā būtu precīzāk jānorāda, vai prakse ir apmaksāta, 
pamatojoties uz konkrētu aprēķina veidu, un vai valstīm ir vai nav pienākums segt visas 
sociālā nodrošinājuma izmaksas.

Grozījums Nr. 150
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
apmaksātu praksi citā dalībvalstī, kur 
šāda prakse ir iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

(20) Absolventiem, kas vēlas strādāt 
apmaksātu praksi, kura nodrošina 
apmācāmajai personai konkrētas 
profesionālās tiesības un veido daļu no 
reglamentētās profesijas apmācības, citā 
dalībvalstī, kur šāda prakse ir 
iespējama, jāpiemēro 
Direktīva 2005/36/EK, lai veicinātu viņu 
mobilitāti. Ir arī jāparedz viņu prakses 
atzīšana izcelsmes dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Uz praksēm neattiecas daļēja 
piekļuve, tāpēc 4.f panta noteikumus 
neattiecina uz praksēm.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Direktīvā 2005/36/EK ir paredzēta 
valstu kontaktpunktu sistēma. Saistībā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

(21) Direktīvā 2005/36/EK ir paredzēta 
valstu kontaktpunktu sistēma. Saistībā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2006. gada 12. decembra 
Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū stāšanos 
spēkā un saistībā ar vienoto 
kontaktpunktu izveidi, kas noteikta 
minētajā direktīvā, ir radies pārklāšanās 
risks. Tāpēc valstu kontaktpunktiem, 
kuri izveidoti saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK, jākļūst par 
atbalsta centriem, kam uzmanība 
jākoncentrē uz savām darbībām, 
sniedzot konsultācijas pilsoņiem, arī 
personīgas tikšanās, lai nodrošinātu, ka 
valsts līmenī tiek uzraudzīta iekšējā 
tirgus noteikumu piemērošana 
atsevišķos gadījumos, ar kuriem 
saskaras pilsoņi.

2006. gada 12. decembra 
Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū stāšanos 
spēkā un saistībā ar vienoto 
kontaktpunktu izveidi, kas noteikta 
minētajā direktīvā, ir radies pārklāšanās 
risks. Tāpēc, piemēram, valstu 
kontaktpunktiem, kuri izveidoti saskaņā 
ar Direktīvu 2005/36/EK, jākļūst par 
atbalsta centriem, kam uzmanība 
jākoncentrē uz savām darbībām, 
sniedzot konsultācijas pilsoņiem, arī 
personīgas tikšanās, lai nodrošinātu, ka 
valsts līmenī tiek uzraudzīta iekšējā 
tirgus noteikumu piemērošana 
atsevišķos gadījumos, ar kuriem 
saskaras pilsoņi.

Or. de

Grozījums Nr. 153
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 
nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro automātisko 
atzīšanu saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK.
Tam jāattiecas arī uz veterinārārstiem, ja 
vien dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 
nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Ar šo direktīvu ievieš īpašu brīdināšanas 
mehānismu. Ir jābrīdina visas 
dalībvalstis, ja profesionālis
disciplinārpārkāpuma vai sprieduma 
krimināllietā dēļ vairs netiek uzskatīts par 
atbilstošu praktizēšanai. Šis brīdinājums 
jāaktivizē ar IMI starpniecību 
neatkarīgi no tā, vai profesionālis ir 
izmantojis kādas tiesības saskaņā ar 
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profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 
sprieduma krimināllietā dēļ vairs nav
atļauts pārcelties uz citu dalībvalsti. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

Direktīvu 2005/36/EK vai ir iesniedzis 
savu profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
pieteikumu Eiropas profesionālās kartes 
izdošanai vai citas metodes 
izmantošanai, kā paredzēts minētajā 
direktīvā. Brīdināšanas procedūrai 
jāatbilst Savienības tiesību aktiem par 
personas datu aizsardzību un citām 
pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 
nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 
nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK, un profesionāļiem, 
uz ko attiecas vispārējās atzīšanas sistēma 
atbilstoši III sadaļas I un II nodaļai un kas 
saistīti ar pacientu drošību. Tam 
jāattiecas arī uz veterinārārstiem, ja 
vien dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
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sprieduma krimināllietā dēļ vairs nav 
atļauts pārcelties uz citu dalībvalsti. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 
sprieduma krimināllietā dēļ vairs nav 
atļauts pārcelties uz citu dalībvalsti
praktizēt vai ja atbilstoši disciplināram 
pasākumam profesionālim ir noteikti 
ierobežojumi attiecībā uz praktizēšanas 
spēju, vai ja profesionālis ir izmantojis vai 
mēģinājis izmantot nepatiesu informāciju, 
piesakoties uz savu kvalifikāciju atzīšanu. 
Šis brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 
nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro 

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 
nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro 
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automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 
sprieduma krimināllietā dēļ vairs nav 
atļauts pārcelties uz citu dalībvalsti. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 
sprieduma krimināllietā dēļ ir liegtas 
tiesības praktizēt vai ir noteikts 
ierobežojums praktizēšanai savā profesijā 
vai nu izcelsmes dalībvalstī, vai citā 
dalībvalstī atbilstoši kompetentās iestādes 
galīgajam lēmumam. Līdzīgi dalībvalstis 
jābrīdina arī tad, ja profesionālis ir 
izmantojis vai mēģinājis izmantot viltotus 
dokumentus, lai pieteiktos kvalifikāciju 
atzīšanai. Šis brīdinājums jāaktivizē ar 
IMI starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums par brīdināšanas mehānisma piemērošanu.

Grozījums Nr. 156
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 
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nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 
sprieduma krimināllietā dēļ vairs nav 
atļauts pārcelties uz citu dalībvalsti. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 
sprieduma krimināllietā dēļ ar tiesas vai 
kompetentās iestādes galīgo lēmumu ir 
ierobežojums vai aizliegums pastāvīgi vai 
uz laiku praktizēt savā profesijā. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki (22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
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izklāstīts dalībvalstu pienākums 
nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro automātisko 
atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 
sprieduma krimināllietā dēļ vairs nav 
atļauts pārcelties uz citu dalībvalsti. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

izklāstīts dalībvalstu pienākums 
nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes profesijām,
ko reglamentē saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim uz laiku vai pastāvīgi ir 
liegtas tiesības praktizēt savā izcelsmes 
dalībvalstī vai uzņēmējā dalībvalstī. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 

(22) Lai gan direktīvā jau ir sīki 
izklāstīts dalībvalstu pienākums 
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nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, kam piemēro automātisko 
atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim disciplinārpārkāpuma vai 
sprieduma krimināllietā dēļ vairs nav 
atļauts pārcelties uz citu dalībvalsti. Šis 
brīdinājums jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas 
profesionālās kartes izdošanai vai citas 
metodes izmantošanai, kā paredzēts 
minētajā direktīvā. Brīdināšanas 
procedūrai jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
citām pamattiesībām.

nodrošināt informācijas apmaiņu, šis 
pienākums ir jānostiprina. Dalībvalstis 
nedrīkst tikai reaģēt uz informācijas 
pieprasījumu, bet tām ir arī proaktīvi 
jābrīdina citas dalībvalstis. Šādai 
brīdināšanas sistēmai jābūt līdzīgai tai, 
kāda paredzēta Direktīvā 2006/123/EK. 
Tomēr ir vajadzīgs īpašs brīdināšanas 
mehānisms veselības aprūpes 
profesionāļiem, ko reglamentē saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK. Tam jāattiecas 
arī uz veterinārārstiem, ja vien 
dalībvalstis nav jau sākušas 
brīdināšanas mehānisma darbību, kā 
paredzēts Direktīvā 2006/123/EK. Ir 
jābrīdina visas dalībvalstis, ja 
profesionālim uz laiku vai pastāvīgi ir 
liegtas tiesības praktizēt vai viņa izcelsmes 
vai uzņēmējā dalībvalstī ir noteikti jebkādi 
ierobežojumi praktizēt vai nosacījumi par 
tiesībām praktizēt. Šis brīdinājums 
jāaktivizē ar IMI starpniecību 
neatkarīgi no tā, vai profesionālis ir 
izmantojis kādas tiesības saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK vai ir iesniedzis 
savu profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
pieteikumu Eiropas profesionālās kartes 
izdošanai vai citas metodes 
izmantošanai, kā paredzēts minētajā 
direktīvā. Brīdināšanas procedūrai 
jāatbilst Savienības tiesību aktiem par 
personas datu aizsardzību un citām 
pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Viens no lielākajiem sarežģījumiem 
pilsonim, kas ir ieinteresēts strādāt citā 

(23) Viens no lielākajiem sarežģījumiem 
pilsonim, kas ir ieinteresēts strādāt citā 
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dalībvalstī, ir izpildāmo administratīvo 
procedūru sarežģītība un nenoteiktība. 
Direktīvā 2006/123/EK jau ir paredzēts 
dalībvalstu pienākums nodrošināt vieglu 
piekļuvi informācijai un procedūru 
īstenošanai ar vienoto kontaktpunktu 
starpniecību. Pilsoņi, kas vēlas panākt 
savu kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK, var jau tagad 
izmantot vienotos kontaktpunktus, ja uz 
viņiem attiecas Direktīva 2006/123/EK. 
Tomēr darba meklētāji un veselības 
aprūpes profesionāļi nav ietverti 
Direktīvas 2006/123/EK darbības jomā, 
un joprojām nav pieejama pietiekama 
informācija. Tāpēc ir jāprecizē šī 
informācija no lietotāju perspektīvas, kā 
arī jānodrošina, ka šī informācija ir 
viegli pieejama. Ir arī svarīgi, lai 
dalībvalstis ne tikai uzņemas atbildību 
valsts līmenī, bet arī sadarbojas cita ar 
citu un ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka 
profesionāļi Savienībā var viegli piekļūt 
bez pūlēm uztveramai un daudzvalodu 
informācijai, kā arī procedūru 
īstenošanai ar vienoto kontaktpunktu 
starpniecību. Saites jāiekļauj arī citās 
tīmekļa vietnēs, piemēram, portālā Your 
Europe.

dalībvalstī, ir izpildāmo administratīvo 
procedūru sarežģītība un nenoteiktība. 
Direktīvā 2006/123/EK jau ir paredzēts 
dalībvalstu pienākums nodrošināt vieglu 
piekļuvi informācijai un procedūru 
īstenošanai ar vienoto kontaktpunktu 
starpniecību. Pilsoņi, kas vēlas panākt 
savu kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK, var jau tagad 
izmantot vienotos kontaktpunktus, ja uz 
viņiem attiecas Direktīva 2006/123/EK. 
Tomēr darba meklētāji un veselības 
aprūpes profesionāļi nav ietverti 
Direktīvas 2006/123/EK darbības jomā, 
un joprojām nav pieejama pietiekama 
informācija. Tāpēc ir jāprecizē šī 
informācija no lietotāju perspektīvas, kā 
arī jānodrošina, ka šī informācija ir 
viegli pieejama. Ir arī svarīgi, lai 
dalībvalstis ne tikai uzņemas atbildību 
valsts līmenī, bet arī sadarbojas cita ar 
citu un ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka 
profesionāļi Savienībā var viegli piekļūt 
bez pūlēm uztveramai un daudzvalodu 
(vismaz izcelsmes valsts un uzņēmējas 
valsts valodā) informācijai, kā arī 
procedūru īstenošanai ar vienoto 
kontaktpunktu starpniecību. Saites 
jāiekļauj arī citās tīmekļa vietnēs, 
piemēram, portālā Your Europe.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Viens no lielākajiem sarežģījumiem 
pilsonim, kas ir ieinteresēts strādāt citā 
dalībvalstī, ir izpildāmo administratīvo 
procedūru sarežģītība un nenoteiktība. 
Direktīvā 2006/123/EK jau ir paredzēts 

(23) Viens no lielākajiem sarežģījumiem 
pilsonim, kas ir ieinteresēts strādāt citā 
dalībvalstī, ir izpildāmo administratīvo 
procedūru sarežģītība un nenoteiktība. 
Direktīvā 2006/123/EK jau ir paredzēts 
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dalībvalstu pienākums nodrošināt vieglu 
piekļuvi informācijai un procedūru 
īstenošanai ar vienoto kontaktpunktu 
starpniecību. Pilsoņi, kas vēlas panākt 
savu kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK, var jau tagad 
izmantot vienotos kontaktpunktus, ja uz 
viņiem attiecas Direktīva 2006/123/EK. 
Tomēr darba meklētāji un veselības 
aprūpes profesionāļi nav ietverti 
Direktīvas 2006/123/EK darbības jomā, 
un joprojām nav pieejama pietiekama 
informācija. Tāpēc ir jāprecizē šī 
informācija no lietotāju perspektīvas, kā 
arī jānodrošina, ka šī informācija ir 
viegli pieejama. Ir arī svarīgi, lai 
dalībvalstis ne tikai uzņemas atbildību 
valsts līmenī, bet arī sadarbojas cita ar 
citu un ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka 
profesionāļi Savienībā var viegli piekļūt 
bez pūlēm uztveramai un daudzvalodu 
informācijai, kā arī procedūru 
īstenošanai ar vienoto kontaktpunktu 
starpniecību. Saites jāiekļauj arī citās 
tīmekļa vietnēs, piemēram, portālā Your 
Europe.

dalībvalstu pienākums nodrošināt vieglu 
piekļuvi informācijai un procedūru 
īstenošanai ar vienoto kontaktpunktu 
starpniecību. Pilsoņi, kas vēlas panākt 
savu kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK, var jau tagad 
izmantot vienotos kontaktpunktus, ja uz 
viņiem attiecas Direktīva 2006/123/EK. 
Tomēr darba meklētāji un veselības 
aprūpes profesionāļi nav ietverti 
Direktīvas 2006/123/EK darbības jomā, 
un joprojām nav pieejama pietiekama 
informācija. Tāpēc ir jāprecizē šī 
informācija no lietotāju perspektīvas, kā 
arī jānodrošina, ka šī informācija ir 
viegli pieejama. Ir arī svarīgi, lai 
dalībvalstis ne tikai uzņemas atbildību 
valsts līmenī, bet arī sadarbojas cita ar 
citu un ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka 
profesionāļi Savienībā var viegli piekļūt 
bez pūlēm uztveramai un daudzvalodu 
informācijai, kā arī pēc iespējas 
vienkāršāk, piemēram, 
Direktīvas 2005/36/EK piemērošanas 
jomā, īstenot attiecīgās procedūras ar 
vienoto kontaktpunktu starpniecību. 
Saites jāiekļauj arī citās tīmekļa vietnēs, 
piemēram, portālā Your Europe.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
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nosakot kritērijus ar Eiropas profesionālo 
karti saistīto maksu aprēķināšanai, nosakot 
dokumentācijas datus, kas vajadzīgi 
Eiropas profesionālajai kartei, attiecībā 
uz pielāgojumiem darbību sarakstā, 
kurš ietverts IV pielikumā, un 
pielāgojumiem V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 
5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas ārstu, 
vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, 
veterinārārstu, vecmāšu, farmaceitu un 
arhitektu zināšanas un prasmes, pielāgojot 
speciālistu medicīniskās un 
zobārstniecības apmācību obligātos 
periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot 
kopējo apmācības regulējumu 
piemērošanas nosacījumus un kopējo 
apmācības pārbaužu piemērošanas 
nosacījumus. Īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, proti, arī ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

attiecībā uz pielāgojumiem darbību 
sarakstā, kurš ietverts IV pielikumā, 
pielāgojot speciālistu medicīniskās un 
zobārstniecības apmācību obligātos 
periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot 
kopējo apmācības regulējumu 
piemērošanas nosacījumus. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija nodrošinātu atbilstošu 
apspriešanos ar ekspertiem Eiropas un 
valsts līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina 
attiecīgo dokumentu pārredzama, 
vienlaicīga, laicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 166. pantu dalībvalstis ir atbildīgas par profesionālas apmācības 
programmu noteikšanu.

Grozījums Nr. 162
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas 
profesionālo karti saistīto maksu 
aprēķināšanai, nosakot dokumentācijas 
datus, kas vajadzīgi Eiropas 
profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā 
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā, norādot kopējo apmācības 
regulējumu piemērošanas nosacījumus un 
kopējo apmācības pārbaužu piemērošanas 
nosacījumus. Īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, proti, arī ekspertu līmenī.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas 
profesionālo karti saistīto maksu 
aprēķināšanai, nosakot dokumentācijas 
datus, kas vajadzīgi Eiropas 
profesionālajai kartei, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus, kā arī norādot kopējo 
apmācības pārbaužu piemērošanas 
nosacījumus. Īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī un 
attiecīgā ieinteresēto personu forumā vai 
forumos, kā paredzēts 57.c pantā (jauns). 
Jo īpaši būtu jāapspriežas ar profesijām 
atbilstoši 58.a pantam (jauns) un to 
priekšlikumi jāiekļauj deleģētajos aktos 
attiecībā uz pielāgojumiem darbību 
sarakstā, kurš ietverts IV pielikumā, un 
pielāgojumiem V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 
5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā 
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina 
attiecīgo dokumentu vienlaicīga, laicīga 
un atbilstīga nosūtīšana Eiropas 
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Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas profesionālo 
karti saistīto maksu aprēķināšanai, 
nosakot dokumentācijas datus, kas 
vajadzīgi Eiropas profesionālajai kartei, 
attiecībā uz pielāgojumiem darbību 
sarakstā, kurš ietverts IV pielikumā, un 
pielāgojumiem V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 
5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā 
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā, norādot kopējo apmācības 
regulējumu piemērošanas nosacījumus 
un kopējo apmācības pārbaužu 
piemērošanas nosacījumus. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas 

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot dokumentācijas datus, kas 
vajadzīgi Eiropas profesionālajai kartei, 
attiecībā uz pielāgojumiem darbību 
sarakstā, kurš ietverts IV pielikumā, un 
pielāgojumiem V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 
5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā, norādot kopējo apmācības 
regulējumu piemērošanas nosacījumus 
un kopējo apmācības pārbaužu 
piemērošanas nosacījumus. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija tiktu atbilstīgi pārstāvēta un
apspriestos, proti, arī ar ekspertiem gan 
Eiropas, gan valsts līmenī. Komisijai, 
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darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

sagatavojot un izstrādājot deleģētos 
aktus, jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga, pārredzama un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Izmantojot deleģētos aktus, Komisijai jānodrošina, ka ir notikusi atbilstoša apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un iesaistītajām organizācijām. Tas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu saskaņotu un netraucētu pārredzamības un sadarbības procesu, lai pieņemtu 
turpmākos lēmumus ES līmenī.

Grozījums Nr. 164
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas 
profesionālo karti saistīto maksu 
aprēķināšanai, nosakot dokumentācijas 
datus, kas vajadzīgi Eiropas 
profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas 
profesionālo karti saistīto maksu 
aprēķināšanai, nosakot dokumentācijas 
datus, kas vajadzīgi Eiropas 
profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 
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medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā 
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā, norādot kopējo apmācības 
regulējumu piemērošanas nosacījumus 
un kopējo apmācības pārbaužu 
piemērošanas nosacījumus. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā 
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā, norādot kopējo apmācības 
regulējumu piemērošanas nosacījumus 
un kopējo apmācības pārbaužu 
piemērošanas nosacījumus. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, 
pamatojoties uz skaidriem noteikumiem 
par apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām, kas paredzēti šīs direktīvas 
58. pantā, proti, arī ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas 
profesionālo karti saistīto maksu 
aprēķināšanai, nosakot dokumentācijas 
datus, kas vajadzīgi Eiropas 

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas 
profesionālo karti saistīto maksu 
aprēķināšanai, nosakot dokumentācijas 
datus, kas vajadzīgi Eiropas 
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profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā 
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā, norādot kopējo apmācības 
regulējumu piemērošanas nosacījumus 
un kopējo apmācības pārbaužu 
piemērošanas nosacījumus. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā 
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā, norādot kopējo apmācības
regulējumu piemērošanas nosacījumus 
un kopējo apmācības pārbaužu 
piemērošanas nosacījumus. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija veic atbilstošu apspriešanos, 
atļaujot profesiju ieinteresēto pušu 
pārstāvību, arī ieskaitot ekspertus gan 
Eiropas, gan valsts līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos 
aktus, jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga, pārredzama un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 

(24) Lai papildinātu vai grozītu 
konkrētus nebūtiskus 
Direktīvas 2005/36/EK elementus, 
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saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas 
profesionālo karti saistīto maksu 
aprēķināšanai, nosakot dokumentācijas 
datus, kas vajadzīgi Eiropas 
profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, precizējot medicīnas 
ārstu, vispārējās aprūpes māsu, 
zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu zināšanas un 
prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības 
apmācību obligātos periodus, attiecībā 
uz jaunu medicīniskās aprūpes 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.1.3. punktā un grozījumiem sarakstā, 
kas ietverts V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. un 5.6.1. punktā, kā arī 
attiecībā uz jaunu zobārstniecības 
specialitāšu iekļaušanu V pielikuma 
5.3.3. punktā, norādot kopējo apmācības 
regulējumu piemērošanas nosacījumus 
un kopējo apmācības pārbaužu 
piemērošanas nosacījumus. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz I pielikuma atjaunināšanu, 
nosakot kritērijus ar Eiropas 
profesionālo karti saistīto maksu 
aprēķināšanai, nosakot dokumentācijas 
datus, kas vajadzīgi Eiropas 
profesionālajai kartei, attiecībā uz 
pielāgojumiem darbību sarakstā, kurš 
ietverts IV pielikumā, un pielāgojumiem 
V pielikuma 5.1.1.–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. un 
5.7.1. punktā, palīdzot atzīt pēcdiploma 
specialitātes profesijās, ko regulē atbilstoši 
III nodaļas III sadaļai un kam nav 
iepriekšēju pasākumu specialitātes 
atzīšanai, precizējot medicīnas ārstu, 
vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, 
veterinārārstu, vecmāšu, farmaceitu un 
arhitektu zināšanas un prasmes, 
pielāgojot speciālistu medicīniskās un 
zobārstniecības apmācību obligātos 
periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot 
kopējo apmācības regulējumu 
piemērošanas nosacījumus un kopējo 
apmācības pārbaužu piemērošanas 
nosacījumus. Īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, proti, arī ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Grozījums Nr. 167
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Konsultēšanās procedūra ir 
jāizmanto, pieņemot īstenošanas aktus, 
lai paredzētu kopējus un vienotus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas 
profesionālās kartes specifikācijām 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, Eiropas profesionālās kartes 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, 
tehniskās specifikācijas un pasākumus 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritātes, konfidencialitātes un 
precizitātes nodrošināšanai, nosacījumus 
un procedūras, kuras vajadzīgas, lai 
piekļūtu Eiropas profesionālajai kartei, 
piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, tehniskos līdzekļus un 
procedūras Eiropas profesionālās kartes 
autentiskuma un derīguma 
pārbaudīšanai, kā arī brīdināšanas 
mehānisma īstenošanu šo īstenošanas 
aktu tehniskās būtības dēļ.

(26) Pārbaudes procedūra ir jāizmanto, 
pieņemot īstenošanas aktus, lai 
paredzētu kopējus un vienotus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas 
profesionālās kartes specifikācijām 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, Eiropas profesionālās kartes 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, 
tehniskās specifikācijas un pasākumus 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritātes, konfidencialitātes un 
precizitātes nodrošināšanai, nosacījumus 
un procedūras, kuras vajadzīgas, lai 
piekļūtu Eiropas profesionālajai kartei, 
piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, tehniskos līdzekļus un 
procedūras Eiropas profesionālās kartes 
autentiskuma un derīguma 
pārbaudīšanai, kā arī brīdināšanas 
mehānisma īstenošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 168
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Konsultēšanās procedūra ir 
jāizmanto, pieņemot īstenošanas aktus, 

(26) Konsultēšanās procedūra ir 
jāizmanto, pieņemot īstenošanas aktus, 
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lai paredzētu kopējus un vienotus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas 
profesionālās kartes specifikācijām 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, Eiropas profesionālās kartes 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, 
tehniskās specifikācijas un pasākumus 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritātes, konfidencialitātes un 
precizitātes nodrošināšanai, nosacījumus 
un procedūras, kuras vajadzīgas, lai 
piekļūtu Eiropas profesionālajai kartei, 
piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, tehniskos līdzekļus un 
procedūras Eiropas profesionālās kartes 
autentiskuma un derīguma 
pārbaudīšanai, kā arī brīdināšanas 
mehānisma īstenošanu šo īstenošanas 
aktu tehniskās būtības dēļ.

lai paredzētu kopējus un vienotus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, Eiropas profesionālās kartes 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, 
tehniskās specifikācijas un pasākumus 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritātes, konfidencialitātes un 
precizitātes nodrošināšanai, nosacījumus 
un procedūras, kuras vajadzīgas, lai 
piekļūtu Eiropas profesionālajai kartei, 
piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, tehniskos līdzekļus un 
procedūras Eiropas profesionālās kartes 
autentiskuma un derīguma 
pārbaudīšanai, kā arī brīdināšanas 
mehānisma īstenošanu šo īstenošanas 
aktu tehniskās būtības dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 169
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Konsultēšanās procedūra ir 
jāizmanto, pieņemot īstenošanas aktus, 
lai paredzētu kopējus un vienotus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas 
profesionālās kartes specifikācijām 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, Eiropas profesionālās kartes 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, 
tehniskās specifikācijas un pasākumus 

(26) Pārbaudes procedūra ir jāizmanto, 
pieņemot īstenošanas aktus, lai 
paredzētu kopējus un vienotus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas 
profesionālās kartes specifikācijām 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, Eiropas profesionālās kartes 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, 
tehniskās specifikācijas un pasākumus 
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Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritātes, konfidencialitātes un 
precizitātes nodrošināšanai, nosacījumus 
un procedūras, kuras vajadzīgas, lai 
piekļūtu Eiropas profesionālajai kartei, 
piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, tehniskos līdzekļus un 
procedūras Eiropas profesionālās kartes 
autentiskuma un derīguma 
pārbaudīšanai, kā arī brīdināšanas 
mehānisma īstenošanu šo īstenošanas 
aktu tehniskās būtības dēļ.

Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritātes, konfidencialitātes un 
precizitātes nodrošināšanai, nosacījumus 
un procedūras, kuras vajadzīgas, lai 
piekļūtu Eiropas profesionālajai kartei, 
piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, tehniskos līdzekļus un 
procedūras Eiropas profesionālās kartes 
autentiskuma un derīguma 
pārbaudīšanai, kā arī brīdināšanas 
mehānisma īstenošanu šo īstenošanas 
aktu tehniskās būtības dēļ. Vajadzības 
gadījumā Komisija var veikt izmēģinājuma 
projektus, apspriesties un ņemt vērā 
ieteikumus, ko sniedz profesionālās 
struktūras, kā paredzēts 58.a pantā (jauns), 
ieinteresēto personu forumi, kā paredzēts 
57.c pantā (jauns), lai novērtētu to 
noteikumu un procedūru darbību, kas 
jāiekļauj īstenošanas aktā(-os).

Or. en

Grozījums Nr. 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Konsultēšanās procedūra ir 
jāizmanto, pieņemot īstenošanas aktus, 
lai paredzētu kopējus un vienotus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas 
profesionālās kartes specifikācijām 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, Eiropas profesionālās kartes 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, 
tehniskās specifikācijas un pasākumus 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 

(26) Konsultēšanās procedūra ir 
jāizmanto, pieņemot īstenošanas aktus, 
lai paredzētu kopējus un vienotus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas 
profesionālās kartes specifikācijām 
konkrētām profesijām, kas to pieprasa, 
Eiropas profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, Eiropas profesionālās kartes 
pieteikumu novērtēšanas kritērijus, 
tehniskās specifikācijas un pasākumus 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
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integritātes, konfidencialitātes un 
precizitātes nodrošināšanai, nosacījumus 
un procedūras, kuras vajadzīgas, lai 
piekļūtu Eiropas profesionālajai kartei, 
piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, tehniskos līdzekļus un 
procedūras Eiropas profesionālās kartes 
autentiskuma un derīguma 
pārbaudīšanai, kā arī brīdināšanas 
mehānisma īstenošanu šo īstenošanas 
aktu tehniskās būtības dēļ.

integritātes, konfidencialitātes un 
precizitātes nodrošināšanai, nosacījumus 
un procedūras, kuras vajadzīgas, lai 
piekļūtu Eiropas profesionālajai kartei, 
piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, tehniskos līdzekļus un 
procedūras Eiropas profesionālās kartes 
autentiskuma un derīguma 
pārbaudīšanai, kā arī brīdināšanas 
mehānisma īstenošanu šo īstenošanas 
aktu tehniskās būtības dēļ.

Or. el

Pamatojums

Paskaidrojums par profesionālās identitātes noteikšanas neobligāto raksturu.

Grozījums Nr. 171
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Pārbaudes procedūra jāpiemēro, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus, paredzot 
kopējus un vienotus noteikumus, lai 
noteiktu, vai reglamentētā profesijā būtu 
vai nebūtu jāievieš Eiropas profesionālā 
karte.

Or. fr

Grozījums Nr. 172
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pēc pozitīvās pieredzes saistībā ar 
savstarpējo novērtēšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2006/123/EK līdzīga 

svītrots
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novērtēšanas sistēma jāietver 
Direktīvā 2005/36/EK. Dalībvalstīm 
jāpaziņo, kuras profesijas tās reglamentē 
un kādēļ, kā arī savstarpēji jāapspriež 
konstatējumi. Šāda sistēma veicinātu 
lielāku pārredzamību profesionālo 
pakalpojumu tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 173
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pēc pozitīvās pieredzes saistībā ar 
savstarpējo novērtēšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2006/123/EK līdzīga 
novērtēšanas sistēma jāietver 
Direktīvā 2005/36/EK. Dalībvalstīm 
jāpaziņo, kuras profesijas tās reglamentē 
un kādēļ, kā arī savstarpēji jāapspriež 
konstatējumi. Šāda sistēma veicinātu 
lielāku pārredzamību profesionālo 
pakalpojumu tirgū.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Tiktāl, ciktāl tās ir reglamentētas, šī 
direktīva attiecas arī uz brīvajām 
profesijām, kas saskaņā ar šo direktīvu ir 
profesijas, kurās, pamatojoties uz 
atbilstīgu profesionālo kvalifikāciju, 
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atbildīgi un profesionāli neatkarīgi 
darbību veic personas, kuras sniedz 
intelektuālos un konceptuālos 
pakalpojumus klienta un sabiedrības 
interesēs. Saskaņā ar Līgumu uz darbības 
veikšanu profesijā var attiecināt īpašus 
juridiskos ierobežojumus, kuru pamatā ir 
dalībvalsts tiesību akti un tiem atbilstīgas 
tiesiskās normas, ko noteikušas attiecīgās 
reprezentatīvās profesionālās struktūras, 
lai aizsargātu un attīstītu savu 
profesionalitāti, pakalpojumu kvalitāti un 
konfidencialitāti attiecībās ar klientu.

Or. de

Grozījums Nr. 175
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Šī direktīva neskar pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un patērētāju aizsardzības 
līmeni.

Or. de

Grozījums Nr. 176
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Šī direktīva neskar pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības un patērētāju aizsardzības 
līmeni.
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Or. en

Grozījums Nr. 177
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai
profesijai un par piekļuvi apmaksātai 
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi noteiktām 
reglamentētām profesijām.

Or. de

Grozījums Nr. 178
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai
profesijai un par piekļuvi apmaksātai
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi konkrētām
reglamentētām profesijām un par piekļuvi 
praksei, kas veido daļu no reglamentētas 
profesijas apmācības neatkarīgi no 
sniegtās atlīdzības līmeņa un rakstura, citā 
dalībvalstī, kā arī par šādas prakses 
atzīšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 179
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi praksei citā 
dalībvalstī, kā arī par šādas prakses 
atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi praksei citā 
dalībvalstī, kā arī par šādas prakses 
atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi praksei citā 
dalībvalstī, kā arī par šādas prakses 
atzīšanu.

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ.

Grozījums Nr. 182
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai 
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par piekļuvi apmaksātai praksei citā 
dalībvalstī, kā arī par šādas prakses 
atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
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par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai 
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi praksei, kura 
veido daļu no reglamentētās profesijas 
apmācības un no kuras ir atkarīgs oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
derīgums, citā dalībvalstī, kā arī par 
šādas prakses atzīšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai 
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi dalībvalstīs, kas to 
atļauj, konkrētām reglamentētām 
profesijām veselības, sabiedrības drošības 
un ģeogrāfisko īpatnību apsvērumu dēļ.

Or. el

Pamatojums

Dalībvalstu pienākums ir, galvenokārt veselības un sabiedrības drošības apsvērumu dēļ, kā 
arī citu iemeslu dēļ, pārbaudīt, kurās profesijās tās var atļaut daļēju piekļuvi. Kas attiecas uz 
citās dalībvalstīs veiktas prakses atzīšanu, konkrētās prakses nav profesionālas un tāpēc uz 
tām neattiecas šīs direktīvas piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 185
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai 
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai.

Or. es

Pamatojums

Atsauce uz apmaksātu praksi būtu jāsvītro, jo Spānijā nav tradīcijas piedāvāt šādas prakses 
un pašreizējā ekonomikas situācija kavētu šāda grozījuma ieviešanu. Precizitātes trūkums 
attiecībā uz apmaksātu praksi būtu par iemeslu daudzām ieviešanas problēmām. Tātad, ja šī 
atsauce būtu jāsaglabā, direktīvā būtu precīzāk jānorāda, vai prakse ir apmaksāta, 
pamatojoties uz konkrētu aprēķina veidu, un vai valstīm ir vai nav pienākums segt visas 
sociālā nodrošinājuma izmaksas.

Grozījums Nr. 186
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2005/36/EK
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai 
praksei citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi 
par daļēju piekļuvi reglamentētai 
profesijai un par piekļuvi apmaksātai 
praksei, kas veido daļu no reglamentētas 
profesijas apmācības, ciktāl apmācāmā 
persona iegūst konkrētas profesionālās 
tiesības, citā dalībvalstī, kā arī par šādas 
prakses atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai apmaksātā
praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai praksē, kas 
veido daļu no reglamentētas profesijas 
apmācības neatkarīgi no sniegtās 
atlīdzības līmeņa un rakstura, konkrētā 
dalībvalstī, tostarp brīvajās profesijās, 
kas nav profesijas, kurā viņi ieguvuši 
savu profesionālo kvalifikāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai apmaksātā
praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai praksē 
konkrētā dalībvalstī, tostarp brīvajās 
profesijās, kas nav profesijas, kurā viņi 
ieguvuši savu profesionālo kvalifikāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 189
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai apmaksātā
praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai praksē 
konkrētā dalībvalstī, tostarp brīvajās 
profesijās, kas nav profesijas, kurā viņi 
ieguvuši savu profesionālo kvalifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai apmaksātā 
praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā konkrētā 
dalībvalstī, tostarp brīvajās profesijās, 
kas nav profesijas, kurā viņi ieguvuši 
savu profesionālo kvalifikāciju.

Or. el
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Pamatojums

Kas attiecas uz citās dalībvalstīs veiktas prakses atzīšanu, konkrētās prakses nav 
profesionālas un tāpēc uz tām neattiecas šīs direktīvas piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai apmaksātā 
praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai apmaksātā 
praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās1, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.
__________________
1 Saskaņā ar brīvo profesiju definīciju 
Tiesas 2001. gada 11. oktobra spriedumā 
Adam lietā, C-267/99, avots: Recueil 2001, 
I-07467. lappuse.

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ.

Grozījums Nr. 192
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai apmaksātā
praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai praksē, kura 
veido daļu no reglamentētās profesijas 
apmācības un no kuras ir atkarīgs oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
derīgums, konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 193
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā vai apmaksātā 
praksē konkrētā dalībvalstī, tostarp 
brīvajās profesijās, kas nav profesijas, 
kurā viņi ieguvuši savu profesionālo 
kvalifikāciju.

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā 
darbinieki vēlas veikt darbību 
reglamentētā profesijā konkrētā 
dalībvalstī, tostarp brīvajās profesijās, 
kas nav profesijas, kurā viņi ieguvuši 
savu profesionālo kvalifikāciju.

Or. es

Pamatojums

Atsauce uz apmaksātu praksi būtu jāsvītro, jo Spānijā nav tradīcijas piedāvāt šādas prakses 
un pašreizējā ekonomikas situācija kavētu šāda grozījuma ieviešanu. Precizitātes trūkums 
attiecībā uz apmaksātu praksi būtu par iemeslu daudzām ieviešanas problēmām. Tātad, ja šī 
atsauce būtu jāsaglabā, direktīvā būtu precīzāk jānorāda, vai prakse ir apmaksāta, 
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pamatojoties uz konkrētu aprēķina veidu, un vai valstīm ir vai nav pienākums segt visas 
sociālā nodrošinājuma izmaksas.

Grozījums Nr. 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts saskaņā ar tās tiesību 
normām var atļaut darbību veikšanu 
reglamentētā profesijā tās teritorijā 
3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē 
tiem dalībvalstu pilsoņiem, kam ir 
profesionālās kvalifikācijas, kuras nav 
iegūtas dalībvalstī. Profesijās, uz kurām 
attiecas III sadaļas III nodaļas noteikumi, 
šai sākotnējai atzīšanai jānotiek atbilstoši 
obligātajiem apmācības nosacījumiem, kas 
paredzēti minētajā nodaļā.

Or. el

Pamatojums

Kas attiecas uz citās dalībvalstīs veiktas prakses atzīšanu, konkrētās prakses nav 
profesionālas un tāpēc uz tām neattiecas šīs direktīvas piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 195
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz notāriem, kas 
iecelti ar valdības oficiālu pilnvarojuma 
aktu.
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Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā notāra profesijas specifika. Notārus ieceļ amatā ar oficiālu valdības aktu, un 
viņiem ir īpaša nozīme dalībvalstu tiesību sistēmās. Viņi ir valsts sektora iestāžu pārstāvji, un 
viņu apliecinājuma akti ir līdzvērtīgi tiesas spriedumam.

Grozījums Nr. 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Īstenojot šo direktīvu, ja iespējams, 
jāņem vērā dažu profesiju ģeogrāfiskā 
rakstura īpatnības.

Or. el

Grozījums Nr. 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „apmaksāta prakse”: apmaksātu 
darbību veikšana kādas personas 
uzraudzībā, lai piekļūtu reglamentētai 
profesijai, ja šādu piekļuvi piešķir pēc 
eksāmena nokārtošanas;

svītrots

Or. el

Pamatojums

Kas attiecas uz citās dalībvalstīs veiktas prakses atzīšanu, konkrētās prakses nav 
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profesionālas un tāpēc uz tām neattiecas šīs direktīvas piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 198
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „apmaksāta prakse”: apmaksātu 
darbību veikšana kādas personas 
uzraudzībā, lai piekļūtu reglamentētai 
profesijai, ja šādu piekļuvi piešķir pēc 
eksāmena nokārtošanas;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Atsauce uz apmaksātu praksi būtu jāsvītro, jo Spānijā nav tradīcijas piedāvāt šādas prakses 
un pašreizējā ekonomikas situācija kavētu šāda grozījuma ieviešanu. Precizitātes trūkums 
attiecībā uz apmaksātu praksi būtu par iemeslu daudzām ieviešanas problēmām. Tātad, ja šī 
atsauce būtu jāsaglabā, direktīvā būtu precīzāk jānorāda, vai prakse ir apmaksāta, 
pamatojoties uz konkrētu aprēķina veidu, un vai valstīm ir vai nav pienākums segt visas 
sociālā nodrošinājuma izmaksas.

Grozījums Nr. 199
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „apmaksāta prakse”: apmaksātu 
darbību veikšana kādas personas 
uzraudzībā, lai piekļūtu reglamentētai 
profesijai, ja šādu piekļuvi piešķir pēc 
eksāmena nokārtošanas;

j) „prakse”: apmaksātu darbību 
veikšana kādas personas uzraudzībā, lai 
piekļūtu reglamentētai profesijai 
atbilstoši dalībvalsts tiesiskajiem, 
reglamentējošajiem vai administratīvajiem 
nosacījumiem;
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Or. en

Pamatojums

Personām, kas piedalījušās praksē, kura ir svarīgs profesionālās apmācības elements, 
nevajadzētu atrasties nelabvēlīgā situācijā, ja viņu prakse nav apmaksāta. Svītrota teikuma 
daļa „piešķir pēc eksāmena nokārtošanas”. Tas paskaidro faktu, ka nosacījumus par piekļuvi 
reglamentētai profesijai nosaka dalībvalsts. Šie nosacījumi varētu ietvert pārbaudi vai citu 
prasību.

Grozījums Nr. 200
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „apmaksāta prakse”: apmaksātu 
darbību veikšana kādas personas
uzraudzībā, lai piekļūtu reglamentētai 
profesijai, ja šādu piekļuvi piešķir pēc 
eksāmena nokārtošanas;

j) „prakse”: darbību veikšana kādas 
personas uzraudzībā, lai piekļūtu 
reglamentētai profesijai, ja šādu piekļuvi 
piešķir pēc eksāmena nokārtošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „apmaksāta prakse”: apmaksātu 
darbību veikšana kādas personas 
uzraudzībā, lai piekļūtu reglamentētai 
profesijai, ja šādu piekļuvi piešķir pēc 
eksāmena nokārtošanas;

j) „prakse, kas veido daļu no 
reglamentētas profesijas apmācības”: 
darbību veikšana kādas personas 
uzraudzībā neatkarīgi no sniegtās 
atlīdzības līmeņa un rakstura, lai piekļūtu 
reglamentētai profesijai, ja šādu piekļuvi 
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piešķir pēc eksāmena nokārtošanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „apmaksāta prakse”: apmaksātu 
darbību veikšana kādas personas 
uzraudzībā, lai piekļūtu reglamentētai 
profesijai, ja šādu piekļuvi piešķir pēc 
eksāmena nokārtošanas;

j) „prakse”: darbību veikšana kādas 
personas uzraudzībā, lai piekļūtu 
reglamentētai profesijai, ja šādu piekļuvi 
piešķir pēc eksāmena nokārtošanas;

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās neapmaksātas prakses veikšana ir ierasta parādība. Tomēr personām, kas 
veic šādu praksi, nevajadzētu būt neizdevīgākā situācijā oficiālas neatzīšanas dēļ.

Grozījums Nr. 203
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „apmaksāta prakse”: apmaksātu 
darbību veikšana kādas personas 
uzraudzībā, lai piekļūtu reglamentētai 
profesijai, ja šādu piekļuvi piešķir pēc 
eksāmena nokārtošanas;

j) „prakse, kas veido daļu no 
reglamentētas profesijas apmācības un no 
kuras ir atkarīgs oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu derīgums”: 
darbību veikšana kādas personas 
uzraudzībā, lai piekļūtu reglamentētai 
profesijai, ja šādu piekļuvi piešķir pēc 
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eksāmena nokārtošanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 204
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „Eiropas profesionālā karte”: 
elektronisks sertifikāts, kas izdots 
profesionālim, apliecinot viņa 
kvalifikāciju atzīšanu uzņēmējdarbības 
veikšanai uzņēmējā dalībvalstī vai to, ka 
viņš atbilst visiem vajadzīgajiem 
nosacījumiem, lai uz pagaidu laiku vai
neregulāri sniegtu pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī;

k) „Eiropas profesionālā karte”: 
elektronisks sertifikāts, kas izdots 
profesionālim pēc pieprasījuma nolūkā 
veikt uzņēmējdarbību uzņēmējā 
dalībvalstī vai uz pagaidu laiku un
neregulāri sniegt pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums, ka kartei jābūt pieejamai pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr. 205
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „Eiropas profesionālā karte”: 
elektronisks sertifikāts, kas izdots 
profesionālim, apliecinot viņa 
kvalifikāciju atzīšanu uzņēmējdarbības 
veikšanai uzņēmējā dalībvalstī vai to, ka 

k) „Eiropas profesionālā karte”: 
elektronisks sertifikāts, kas brīvprātīgi 
izdots profesionālim, apliecinot viņa 
kvalifikāciju atzīšanu uzņēmējdarbības 
veikšanai uzņēmējā dalībvalstī vai to, ka 
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viņš atbilst visiem vajadzīgajiem 
nosacījumiem, lai uz pagaidu laiku vai
neregulāri sniegtu pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī;

viņš atbilst visiem vajadzīgajiem 
nosacījumiem, lai uz pagaidu laiku un
neregulāri sniegtu pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „Eiropas profesionālā karte”: 
elektronisks sertifikāts, kas izdots 
profesionālim, apliecinot viņa 
kvalifikāciju atzīšanu uzņēmējdarbības 
veikšanai uzņēmējā dalībvalstī vai to, ka 
viņš atbilst visiem vajadzīgajiem 
nosacījumiem, lai uz pagaidu laiku vai
neregulāri sniegtu pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī;

k) „Eiropas profesionālā karte”: 
elektronisks sertifikāts, kas izdots 
profesionālim pēc profesionālās 
apvienības pieprasījuma, lai dokumentētu 
viņa kvalifikāciju vai nu
uzņēmējdarbības veikšanai uzņēmējā 
dalībvalstī, vai lai uz pagaidu laiku un
neregulāri sniegtu pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī;

Or. de

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka Komisija ir paredzējusi profesionālās kartes brīvprātīgumu. Turklāt 
jāpaskaidro, ka galīgais lēmums par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir jāpieņem 
uzņēmējai dalībvalstij.

Grozījums Nr. 207
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā 
izglītība, profesionālā izglītība un 
apmācība, neformālā izglītība un 
neformālā mācīšanās dzīves laikā, 
uzlabojot zināšanas, prasmes un 
kompetenci.

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā 
izglītība, profesionālā izglītība un 
apmācība, neformālā izglītība un 
neformālā mācīšanās dzīves laikā, 
uzlabojot kompetences ― zināšanas, 
prasmes un vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā 
izglītība, profesionālā izglītība un 
apmācība, neformālā izglītība un 
neformālā mācīšanās dzīves laikā, 
uzlabojot zināšanas, prasmes un 
kompetenci.

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā 
izglītība, profesionālā izglītība un 
apmācība, neformālā izglītība un 
neformālā mācīšanās dzīves laikā, 
uzlabojot kompetences (zināšanas, 
prasmes, attieksmi un vērtības).

(Atsaucoties uz „kompetencēm”, termins 
„kompetences” būtu jāaizstāj ar 
iepriekšējo terminu 10. un 18. apsvērumā 
un 11. panta b) punkta ii) apakšpunktā, 
14. panta 5. punktā, 14. panta 6. punktā, 
31. pantā, 24. panta 4. punktā, 34. panta 
4. punktā, 49.a pantā, 58. pantā.)

Or. en

Pamatojums

Kompetences ir definētas kā „zināšanu, prasmju, attieksmes un vērtību krustpunkts” (Gómez 
del Pulgar, M. 2011.; ICN, 2008.; Pasaules Veselības organizācija, 2001., 2009.).
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Grozījums Nr. 209
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā izglītība, 
profesionālā izglītība un apmācība, 
neformālā izglītība un neformālā 
mācīšanās dzīves laikā, uzlabojot 
zināšanas, prasmes un kompetenci.

l) „mūžizglītība”: vispārējā izglītība, kā 
arī profesionālā izglītība un apmācība un
neformālā izglītība dzīves laikā, 
uzlabojot zināšanas, prasmes un 
kompetenci attiecībā uz profesionālajām 
prasībām un profesionālo ētiku.

Or. de

Grozījums Nr. 210
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā 
izglītība, profesionālā izglītība un 
apmācība, neformālā izglītība un 
neformālā mācīšanās dzīves laikā, 
uzlabojot zināšanas, prasmes un 
kompetenci.

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā 
izglītība, profesionālā izglītība un 
apmācība, neformālā izglītība un 
neformālā mācīšanās dzīves laikā, 
uzlabojot kvalifikāciju zināšanu, prasmju
un sociālās kompetences izpratnē.

Or. de

Grozījums Nr. 211
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)
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Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) pacienta drošība šīs direktīvas 
kontekstā attiecas uz tām profesijām, kas 
sniedz pakalpojumus, lai veicinātu vai 
sekmētu personas veselību un labklājību, 
ieskaitot gan ar medicīnu saistītus, gan 
nesaistītus pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir svarīga, lai nodrošinātu, ka sociālā aprūpe ir atbilstoši ietverta direktīvā kā 
profesija, kurai ir iespējama saistība ar pacienta drošību. „Pacienta drošība” jāattiecina arī 
uz tām personām, kas izmanto sociālās aprūpes pakalpojumus.

Grozījums Nr. 212
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) „apmācības prasības vai nosacījumi”: 
tādu zināšanu, prasmju un kompetenču 
kopums, kas nepieciešamas konkrētas 
profesijas darbību veikšanai;

Or. en

Pamatojums

Apmācības prasības vai nosacījumi direktīvas piemērošanas jomā līdz šim nav definēti. 
Grozījums paskaidro, ka apmācības prasības būtu jāizsaka ne tikai attiecībā uz to ilgumu, bet 
arī attiecībā uz kompetencēm.

Grozījums Nr. 213
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) „pakalpojumu pagaidu sniegšana”: 
pakalpojumu sniegšana nepārtrauktu 
laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) „brīvās profesijas”, pamatojoties uz 
atbilstošajām profesionālajām 
kvalifikācijām, personīgi, atbildīgi un 
profesionāli neatkarīgi nodrošina garīgus 
un plānotus pakalpojumus saviem 
pasūtītājiem un sabiedrībai;

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 1. panta 2. punktā ir atsauce arī uz brīvo profesiju pārstāvjiem, tāpēc jāievieš 
atbilstoša definīcija, pamatojoties uz Tiesas 2001.gada 11. oktobra spriedumu (lieta C-
267/99, Recueil 2001, I-7467. lpp.).

Grozījums Nr. 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)
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Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) „duālā izglītība”: profesionālās 
darbības kompetenču sniegšana pārmaiņus 
mācību vietās, uzņēmumā un arodskolā, 
pamatojoties uz savstarpēji saskaņotiem 
apmācības un kvalitātes standartiem. 
Turklāt ar „profesionālās darbības 
kompetencēm” saprot spējas un gatavību 
izmantot zināšanas, prasmes, kā arī 
personīgās, sociālās un metodiskās 
kompetences gan darba situācijās, gan arī 
profesionālajā un personīgajā attīstībā.

Or. de

Grozījums Nr. 216
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – m apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) „svarīgāki iemesli, kas attiecas uz 
sabiedrības interesēm”, ir iemesli, kas par 
tādiem atzīti Tiesas judikatūrā;

Or. en

Pamatojums

Jēdzienu „svarīgāki iemesli, kas attiecas uz sabiedrības interesēm”, uz ko ir atsauce 
konkrētos šīs direktīvas noteikumos, ir labi zināms princips, kas ietver sabiedrības veselības 
aizsardzību, kā arī virkni citu jautājumu. Izmantot šo definīciju ierosināts, iedvesmojoties no 
definīcijas Direktīvā 2006/123/EK, lai paskaidrotu likumdevēja nodomu, atsaucoties uz šo 
jēdzienu.

Grozījums Nr. 217
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana 
uzņēmējā dalībvalstī ļauj attiecīgajai 
personai šajā dalībvalstī piekļūt vai —
4.f pantā minētajos gadījumos — daļēji 
piekļūt tai pašai profesijai, kurā šī 
persona ir kvalificēta izcelsmes 
dalībvalstī, un veikt to uzņēmējā 
dalībvalstī atbilstīgi tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādus piemēro 
uzņēmējas dalībvalsts pilsoņiem.

1. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana 
uzņēmējā dalībvalstī ļauj attiecīgajai 
personai šajā dalībvalstī piekļūt tai pašai 
profesijai, kurā šī persona ir kvalificēta 
izcelsmes dalībvalstī, un veikt to 
uzņēmējā dalībvalstī atbilstīgi tādiem 
pašiem nosacījumiem, kādus piemēro 
uzņēmējas dalībvalsts pilsoņiem.

Or. de

Grozījums Nr. 218
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana 
uzņēmējā dalībvalstī ļauj attiecīgajai
personai šajā dalībvalstī piekļūt vai —
4.f pantā minētajos gadījumos — daļēji 
piekļūt tai pašai profesijai, kurā šī 
persona ir kvalificēta izcelsmes 
dalībvalstī, un veikt to uzņēmējā 
dalībvalstī atbilstīgi tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādus piemēro 
uzņēmējas dalībvalsts pilsoņiem.

1. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana 
uzņēmējā dalībvalstī ļauj attiecīgajai 
personai šajā dalībvalstī piekļūt 
profesijai, kurā šī persona ir kvalificēta 
izcelsmes dalībvalstī, un veikt to 
uzņēmējā dalībvalstī atbilstīgi tādiem 
pašiem nosacījumiem, kādus piemēro 
uzņēmējas dalībvalsts pilsoņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 219
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis profesionālo kvalifikāciju 
ieguvējam izsniedz Eiropas profesionālo 
karti pēc viņa pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka Komisija ir pieņēmusi 
attiecīgos īstenošanas aktus, kā 
paredzēts 6. punktā.

1. Dalībvalstis profesionālo kvalifikāciju 
ieguvējam izsniedz Eiropas profesionālo 
karti pēc viņa pieprasījuma, pēc 
izmēģinājuma projekta pabeigšanas šajā 
konkrētajā profesijā un ar nosacījumu, ka 
Komisija ir pieņēmusi attiecīgos 
īstenošanas aktus, kā paredzēts 
6. punktā.
Pirms ierosinājuma ar īstenošanas aktiem 
ieviest karti jāveic izmaksu un ieguvumu 
analīze.

Or. en

Pamatojums

Ir bažas par kartes praktisko efektivitāti, un tās pirms ieviešanas būtu jāpārbauda un 
jānovērtē. Pirms ierosinājuma ar īstenošanas aktu ieviest karti jāveic izmaksu un ieguvumu 
analīze.

Grozījums Nr. 220
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis profesionālo kvalifikāciju 
ieguvējam izsniedz Eiropas profesionālo 
karti pēc viņa pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka Komisija ir pieņēmusi 
attiecīgos īstenošanas aktus, kā 
paredzēts 6. punktā.

1. Dalībvalstis profesionālo kvalifikāciju 
ieguvējam izsniedz Eiropas profesionālo 
karti pēc viņa pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka attiecīgā reprezentatīvā 
profesionālā organizācija ir pieprasījusi 
izsniegt profesionālās kartes un Komisija 
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ir pieņēmusi attiecīgos īstenošanas aktus, 
kā paredzēts 6. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 221
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
4. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Profesionālās kartes ieviešanai jānotiek 
atbilstoši konkrētās profesijas 
pieprasījumam. Minimālais slieksnis ir
divu trešdaļu dalībvalstu vai to kompetento 
iestāžu atbalsts šādas kartes ieviešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
4. pants – 1. punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai jābūt pilnvarām pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 58.a pantu pēc 
apspriešanās ar attiecīgo ieinteresēto 
personu forumu vai forumiem, kā paredzēts 
57.c pantā, ņemot vērā viņu priekšlikumus, 
par procedūru, kas jāievēro, ja profesija 
pieprasa profesionālās kartes ieviešanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
profesionālās kartes turētājs var 
izmantot visas 4.b–4.e pantā noteiktās 
tiesības, kad karti ir apstiprinājusi 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kā paredzēts šā panta 3. un 4. punktā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
profesionālās kartes turētājs var 
izmantot visas 4.b–4.e pantā noteiktās 
tiesības, ja karti ir apstiprinājusi 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde, kā paredzēts šā panta 3. un 
4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz profesijām, kas skar pacientu drošību, vispārējās un automātiskās atzīšanas 
sistēmā uzņēmējām dalībvalstīm jābūt atbildīgām par kartes apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 224
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
profesionālās kartes turētājs var 
izmantot visas 4.b–4.e pantā noteiktās 
tiesības, kad karti ir apstiprinājusi 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kā paredzēts šā panta 3. un 4. punktā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
profesionālās kartes turētājs var 
izmantot visas 4.b–4.e pantā noteiktās 
tiesības, kad karti ir apstiprinājusi 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde, kā paredzēts šā panta 3. un 
4. punktā.

Or. de



AM\913241LV.doc 93/110 PE496.438v01-00

LV

Pamatojums

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir uzņēmējas dalībvalsts kompetencē.

Grozījums Nr. 225
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kvalifikācijas ieguvējs plāno sniegt 
II sadaļā noteiktos pakalpojumus, kas 
nav pakalpojumi, uz kuriem attiecas 
7. panta 4. punkts, izveido Eiropas 
profesionālo karti, ko apstiprina 
izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
saskaņā ar 4.b un 4.c pantu.

3. Ja kvalifikācijas ieguvējs plāno sniegt 
II sadaļā noteiktos pakalpojumus, kas 
nav pakalpojumi, uz kuriem attiecas 
7. panta 4. punkts, un ja veselības 
aprūpes profesionāļiem piemēro 
automātisko atzīšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK, izveido Eiropas 
profesionālo karti, ko apstiprina un 
izdod izcelsmes dalībvalsts kompetentā 
iestāde saskaņā ar 4.b un 4.c pantu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz profesijām, kas skar pacientu drošību, vispārējās un automātiskās atzīšanas 
sistēmā uzņēmējām dalībvalstīm jābūt atbildīgām par kartes apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 226
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kvalifikācijas ieguvējs plāno sniegt 
II sadaļā noteiktos pakalpojumus, kas 
nav pakalpojumi, uz kuriem attiecas 

3. Ja kvalifikācijas ieguvējs plāno sniegt 
II sadaļā noteiktos pakalpojumus, kas 
nav pakalpojumi, uz kuriem attiecas 
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7. panta 4. punkts, izveido Eiropas 
profesionālo karti, ko apstiprina
izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
saskaņā ar 4.b un 4.c pantu.

7. panta 4. punkts, izveido Eiropas 
profesionālo karti, ko sagatavo izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā 
ar 4.b un 4.c pantu un apstiprina 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
saskaņā ar 4.b un 4.d pantu.

Or. de

Pamatojums

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir uzņēmējas dalībvalsts kompetencē.

Grozījums Nr. 227
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu 
objektīvu, taisnīgu un laicīgu apstrādi. 
Direktīvas 57.b pantā minētie atbalsta 
centri arī var būt kompetentā iestāde, 
kas izdod Eiropas profesionālo karti. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes informē pilsoņus, tajā skaitā 
iespējamos pretendentus, par Eiropas 
profesionālās kartes priekšrocībām, ja 
pastāv iespēja saņemt šo karti.

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas apstrādā Eiropas 
profesionālās kartes. Iestādes nodrošina 
Eiropas profesionālās kartes pieteikumu 
objektīvu, taisnīgu un laicīgu apstrādi. 
Direktīvas 57.b pantā minētie atbalsta 
centri arī var būt kompetentā iestāde, 
kas izveido Eiropas profesionālo karti. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes informē profesionāļus, tajā 
skaitā iespējamos pretendentus, par 
Eiropas profesionālās kartes 
iespējamību, ja pastāv iespēja saņemt šo 
karti.

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu uzdevums nav veicināt nekādu konkrētu procesu: ierosināts tā vietā 
izmantot „iespējamību”.
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Grozījums Nr. 228
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu 
objektīvu, taisnīgu un laicīgu apstrādi. 
Direktīvas 57.b pantā minētie atbalsta 
centri arī var būt kompetentā iestāde, kas 
izdod Eiropas profesionālo karti. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes informē pilsoņus, tajā skaitā 
iespējamos pretendentus, par Eiropas 
profesionālās kartes priekšrocībām, ja 
pastāv iespēja saņemt šo karti.

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu 
objektīvu, taisnīgu un laicīgu apstrādi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes informē pilsoņus, tajā skaitā 
iespējamos pretendentus, par Eiropas 
profesionālās kartes priekšrocībām, ja 
pastāv iespēja saņemt šo karti.

Or. de

Grozījums Nr. 229
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu 
objektīvu, taisnīgu un laicīgu apstrādi. 
Direktīvas 57.b pantā minētie atbalsta 
centri arī var būt kompetentā iestāde, kas 
izdod Eiropas profesionālo karti. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes informē pilsoņus, tajā skaitā 

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu 
objektīvu, taisnīgu un laicīgu apstrādi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes informē pilsoņus, tajā skaitā 
iespējamos pretendentus, par Eiropas 
profesionālās kartes priekšrocībām, ja 
pastāv iespēja saņemt šo karti.
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iespējamos pretendentus, par Eiropas 
profesionālās kartes priekšrocībām, ja 
pastāv iespēja saņemt šo karti.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta centriem nav ne vajadzīgās lietpratības, ne līdzekļu, lai pārbaudītu un apstiprinātu 
profesionāļa sniegto informāciju. Turklāt pārāk daudzu iestāžu iesaistīšana kartes 
izsniegšanas procesā nav savienojama ar centralizētu pieeju un vienkāršošanas mērķi.

Grozījums Nr. 230
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu 
objektīvu, taisnīgu un laicīgu apstrādi. 
Direktīvas 57.b pantā minētie atbalsta 
centri arī var būt kompetentā iestāde, 
kas izdod Eiropas profesionālo karti. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes informē pilsoņus, tajā skaitā 
iespējamos pretendentus, par Eiropas 
profesionālās kartes priekšrocībām, ja 
pastāv iespēja saņemt šo karti.

5. Dalībvalstis norīko kompetentās 
iestādes, kas izdod Eiropas profesionālās 
kartes. Šīs iestādes nodrošina Eiropas 
profesionālās kartes pieteikumu 
objektīvu, taisnīgu un laicīgu apstrādi. 
Direktīvas 57.b pantā minētie atbalsta 
centri arī var būt kompetentā iestāde, 
kas izdod Eiropas profesionālo karti. 
Dalībvalstis var nolemt, ka atbalsta centri 
sniedz atbalstu kompetentajām iestādēm 
tās dokumentācijas sagatavošanas 
sākumposmā, kas vajadzīga, lai iegūtu 
profesionālo karti saskaņā ar 4. panta 
noteikumiem. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes informē pilsoņus, 
tajā skaitā iespējamos pretendentus, par 
Eiropas profesionālās kartes 
priekšrocībām, ja pastāv iespēja saņemt 
šo karti.

Or. es
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Grozījums Nr. 231
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.

6. Pēc izmēģinājuma projekta pabeigšanas 
konkrētajā profesijā brīvprātīgas Eiropas 
profesionālās kartes, kam būtu jāpaātrina 
profesionāļu mobilitāte, ir pieejamas 
profesijās, uz ko attiecas Komisijas 
pieņemtie īstenošanas akti, saskaņā ar 
58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Šajos īstenošanas aktos nosaka arī
Eiropas profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.
Komisija var ieviest brīvprātīgu Eiropas 
profesionālo karti ar īstenošanas aktu, ja ir 
pārliecinošs pierādījums par pietiekamu 
mobilitāti vai pietiekamas mobilitātes 
iespēju attiecīgajā profesijā, ja ir 
ieinteresēto personu un attiecīgo profesiju 
pieprasījums vai ja profesiju reglamentē 
pietiekamā skaitā dalībvalstu.

Or. en

Pamatojums

Jālieto pārbaudes procedūra, jo uzskata, ka īstenošanas akts attiecas uz „programmām, 
kurām ir ievērojama ietekme”, atbilstoši 2. panta 2. punkta noteikumiem Regulā (ES) 
Nr. 182/2011. Jāuzsver, ka Eiropas profesionālajai kartei ir jāpaātrina profesionāļu 
mobilitāte, tai jābūt brīvprātīgai un tā jāievieš tikai tad, ja ir pārliecinošs pierādījums, ka tā 
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varētu veicināt profesijas mobilitāti.

Grozījums Nr. 232
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā
minēto konsultēšanās procedūru.

6. Ja reprezentatīvās profesionālās 
organizācijas vairāk nekā pusē dalībvalstu 
vēlas ieviest savā profesijā profesionālo 
karti, Komisija pieņem īstenošanas 
aktus, nosakot Eiropas profesionālās 
kartes konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. panta
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, tulkojumus, 
kas vajadzīgi pieteikumam par Eiropas 
profesionālās kartes izdošanu, un 

6. Komisija var ieviest Eiropas 
profesionālo karti, pieņemot īstenošanas 
aktu saskaņā ar X pantā minēto pārbaudes 
procedūru, ja konkrētā profesija ir 
reglamentēta lielākajā daļā dalībvalstu, ir 
augsta potenciālās mobilitātes pakāpe un
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pieteikumu novērtēšanas kritērijus, ņemot 
vērā katras konkrētās profesijas īpatnības. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto konsultēšanās procedūru.

turpmākās izaugsmes un nodarbinātības 
iespējas iekšējā tirgū, bet šo iespēju 
profesionāļi vēl nav izmantojuši.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes, ko 
izsniedz automātiski atzītām profesijām, ja 
tās to pieprasa, nosakot Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. sv

Pamatojums

Profesionālās kartes priekšrocības automātiski atzītām profesijām ir skaidras, taču tās 
nedarbojas gadījumā, ja šāda karte ir profesijām, kas atzītas atbilstoši vispārējai sistēmai. Ir 
nopietns risks, ka būtu jāizveido jaunas administratīvās sistēmas un ka karte netieši radītu 
iemeslu reglamentēt tās profesijas, kuras pašlaik netiek reglamentētas.

Grozījums Nr. 235
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.

6. Komisija pēc apspriešanās ar 
profesionālajām struktūrām un 
ieinteresētajām personām, kā paredzēts 
57.c pantā (jauns) un 58.a pantā (jauns), 
un, ņemot vērā to priekšlikumus, pieņem 
īstenošanas aktus, nosakot Eiropas 
profesionālās kartes konkrētām 
profesijām, Eiropas profesionālās kartes 
formātu, tulkojumus, kas vajadzīgi 
pieteikumam par Eiropas profesionālās 
kartes izdošanu, un pieteikumu 
novērtēšanas kritērijus, ņemot vērā 
katras konkrētās profesijas īpatnības. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes, ko 
izsniedz konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.
Papildus 58. pantā paredzētajai 
procedūrai Komisija pirms šāda tiesību 
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akta pieņemšanas pienācīgi apspriežas ar 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai kompetentajām iestādēm, kas iesaistītas, pamatojoties uz 58. pantā paredzēto 
procedūru, bet arī reprezentatīvajām profesionālajām organizācijām jābūt divkārši 
iesaistītām Eiropas profesionālās kartes ieviešanā viņu profesijā. Šādi starpnieki vislabāk 
zina savas vajadzības, un viņiem var būt lielāka nozīme, veicinot kartes izmantošanu 
profesionāļu vidū.

Grozījums Nr. 237
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā
minēto konsultēšanās procedūru.

6. Pēc to profesionālo organizāciju 
pieprasījuma, kas vēlas ieviest Eiropas 
profesionālās kartes profesijās, kuras tās 
pārstāv, Komisija pieņem īstenošanas 
aktus, nosakot Eiropas profesionālās 
kartes konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
galvenokārt profesijām, uz kurām attiecas 
automātiskās atzīšanas procedūra, ja šīs 
profesijas to pieprasa, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. el

Pamatojums

Paskaidrojums par profesionālās identitātes noteikšanas neobligāto raksturu.

Grozījums Nr. 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru.

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 
konkrētām profesijām, Eiropas 
profesionālās kartes formātu, 
tulkojumus, kas vajadzīgi pieteikumam 
par Eiropas profesionālās kartes 
izdošanu, un pieteikumu novērtēšanas 
kritērijus, ņemot vērā katras konkrētās 
profesijas īpatnības. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsultēšanās procedūru. Šai 
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procedūrai jo īpaši jānodrošina, ka 
Eiropas profesionālā karte galvenokārt 
koncentrējas uz profesionāļu mobilitātes 
veicināšanu un palielināšanu neatkarīgi no 
tā, vai viņu profesija ir reglamentēta vai 
nav, un jo īpaši jāizvairās no jebkāda 
papildu reglamentējošā un administratīvās 
sloga radīšanas.

Or. en

Pamatojums

Eiropas profesionālā karte jālieto strikti kā līdzeklis profesionālo kvalifikāciju atzīšanai citā 
dalībvalstī, nevis kā līdzeklis, ar ko reglamentēt profesijas kvalificēšanu, ne arī kā līdzeklis, ar 
ko noteikt papildu prasības dalībvalstij, kurā profesija ir reglamentēta.

Grozījums Nr. 240
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti. Saskaņā ar 
58.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz maksu 
aprēķināšanas un sadalījuma kritēriju 
noteikšanu.

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti.

Or. en

Pamatojums

Maksu aprēķināšana un sadalījums būtu jānosaka valsts līmenī, iesaistoties attiecīgajām 
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ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 241
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti. Saskaņā ar 
58.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz maksu 
aprēķināšanas un sadalījuma kritēriju 
noteikšanu.

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti.

Or. de

Grozījums Nr. 242
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
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nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti. Saskaņā ar 
58.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz maksu 
aprēķināšanas un sadalījuma kritēriju 
noteikšanu.

nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti. Saskaņā 
ar 58.a pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
maksu aprēķināšanas un sadalījuma 
kritēriju noteikšanu.

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti. Saskaņā 
ar 58.a pantu Komisija pēc apspriešanās 
ar attiecīgo ieinteresēto personu forumu 
vai forumiem, kā norādīts 57.c pantā 
(jauns), ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, iekļaujot minētajā forumā vai 
forumos izteiktos priekšlikumus, attiecībā 
uz maksu aprēķināšanas un sadalījuma 
kritēriju noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts



PE496.438v01-00 106/110 AM\913241LV.doc

LV

Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti. Saskaņā ar 
58.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz maksu 
aprēķināšanas un sadalījuma kritēriju 
noteikšanu.

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām 
procedūrām, lai izdotu Eiropas 
profesionālo karti, ir saprātīgas, 
samērīgas un proporcionālas izmaksām, 
ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties 
uz Eiropas profesionālo karti.

Or. fi

Grozījums Nr. 245
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Direktīvas 4.a–4.e panta noteikumus 
neattiecina uz tām profesiju grupām, kuras 
jau pirms direktīvas spēkā stāšanās ir 
ieviesušas savu Eiropas profesionālo karti 
savas nozares profesionāļiem.

Or. de

Pamatojums

Advokatūrai ar tās Eiropas profesionālo karti jau ir karte, kas ļauj veikt pārrobežu 
uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Direktīvā 77/249/EEK un 
Direktīvā 98/5/EK paredzētajai sistēmai. Attiecībā uz to nav vajadzīgs šajā direktīvā 
paredzēts papildinošs vai atšķirīgs regulējums.
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Grozījums Nr. 246
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalifikāciju atzīšana ar Eiropas 
profesionālo karti ir alternatīva 
procedūra profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanai saskaņā ar šīs direktīvas II un 
III sadaļā noteiktajām procedūrām.

Kvalifikāciju atzīšana ar Eiropas 
profesionālo karti var būt alternatīva 
procedūra profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanai saskaņā ar šīs direktīvas II un 
III sadaļā noteiktajām procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 9. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai jāuzņemas veikt pārskatu, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot grozījumu 
priekšlikumus, par profesionālās kartes kā 
mobilitātes instrumenta panākumiem ne 
vēlāk kā 3 gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
profesionālo kvalifikāciju ieguvējs var 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei iesniegt Eiropas profesionālās 
kartes pieteikumu dažādos veidos, 
tostarp ar tiešsaistes rīka starpniecību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
profesionālo kvalifikāciju ieguvējs var 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei iesniegt Eiropas profesionālās 
kartes pieteikumu rakstiski vai 
elektroniskā formā, tostarp ar tiešsaistes 
rīka starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums drošības apsvērumu nolūkā.

Grozījums Nr. 249
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
profesionālo kvalifikāciju ieguvējs var 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei iesniegt Eiropas profesionālās 
kartes pieteikumu dažādos veidos, tostarp 
ar tiešsaistes rīka starpniecību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
profesionālo kvalifikāciju ieguvējs var 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei iesniegt Eiropas profesionālās 
kartes pieteikumu rakstiski vai 
elektroniski saskaņā ar 57. panta 
noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
profesionālo kvalifikāciju ieguvējs var 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei iesniegt Eiropas profesionālās 
kartes pieteikumu dažādos veidos, 
tostarp ar tiešsaistes rīka starpniecību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
profesionālo kvalifikāciju ieguvējs var 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei iesniegt Eiropas profesionālās 
kartes pieteikumu rakstiski, arī 
izmantojot elektronisko pastu vai jebkādu 
citu elektronisko formu, tostarp ar 
tiešsaistes rīka starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumiem pievieno 7. panta 
2. punktā un VII pielikumā noteikto 
dokumentāciju pēc vajadzības. Saskaņā 
ar 58.a pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šajā 
dokumentācijā ietveramo datu noteikšanu.

2. Pieteikumiem pievieno 7. panta 
2. punktā un VII pielikumā noteikto 
dokumentāciju pēc vajadzības. Pamatotu 
šaubu gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
pieprasīt oriģināldokumentu pārsūtīšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 252
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumiem pievieno 7. panta 
2. punktā un VII pielikumā noteikto 
dokumentāciju pēc vajadzības. Saskaņā 
ar 58.a pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šajā 
dokumentācijā ietveramo datu 
noteikšanu.

2. Pieteikumiem pievieno 7. panta 
2. punktā un VII pielikumā noteikto 
dokumentāciju pēc vajadzības. Saskaņā 
ar 58.a pantu Komisija pēc apspriešanās 
ar profesionālajām struktūrām, kā 
paredzēts 58.a pantā (jauns), un to 
priekšlikumu iekļaušanas ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šajā 
dokumentācijā ietveramo datu 
noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis uzskata par atbilstošu, 
atbalsta centri var sniegt atbalstu 
kompetentajām iestādēm tās 
dokumentācijas sagatavošanas 
sākumposmā, kas vajadzīga, lai atzītu 
profesionālās kvalifikācijas.

Or. es


