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

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Dualni sistemi poklicnega 
usposabljanja bistveno prispevajo k 
znižanju stopnje brezposelnosti mladih. 
Ker so prilagojeni zahtevam gospodarstva, 
zagotavljajo lahek prehod iz 
usposabljanja v delovno življenje. Te 
sisteme bi bilo treba ne samo okrepiti v tej 
direktivi, ampak bi jih bilo treba tudi 
upoštevati v drugih evropskih 
zakonodajnih aktih o zmanjševanju 
brezposelnosti mladih. Poleg tega teh 
sistemov poklicnega usposabljanja in 
njihovih posebnih značilnosti pravila iz 
Direktive 2005/36/ES ne bi smela 
spreminjati.

Or. de

Obrazložitev

Dualni sistemi poklicnega usposabljanja bistveno prispevajo k boju proti brezposelnosti 
mladih z olajševanjem zgodnjega vključevanja udeležencev usposabljanja v podjetja in 
zagotavljajo lahek prehod iz usposabljanja v delovno življenje. V veliko državah članicah so 
že vzpostavljeni. H krepitvi teh sistemov poziva tudi Komisija v svojem sporočilu 
COM(2012) 299.

Predlog spremembe 90
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi spodbudili prosti pretok (3) Uvedba evropske poklicne izkaznice na 
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strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovito in pregledno priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja 
začasne mobilnosti in priznavanja v okviru 
sistema samodejnega priznavanja, pa tudi 
zaradi spodbujanja poenostavljenega 
postopka priznavanja v okviru splošnega 
sistema. Izkaznica mora biti izdana na 
zahtevo strokovnjaka in po tem, ko so 
predloženi potrebni dokumenti ter pristojni 
organi zaključijo s tem povezane postopke 
pregledovanja in preverjanja. Delovanje 
izkaznice bi moralo biti podprto z 
informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

prostovoljni osnovi bo spodbudila prosti 
pretok strokovnjakov ter obenem
zagotovila učinkovitejše in preglednejše
priznavanje kvalifikacij. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja 
začasne mobilnosti in priznavanja v okviru 
sistema samodejnega priznavanja, pa tudi 
zaradi spodbujanja poenostavljenega 
postopka priznavanja v okviru splošnega 
sistema. Izkaznica mora biti na podlagi 
izražene zahteve zadevnih 
reprezentativnih poklicnih organizacij, 
izdana na zahtevo strokovnjaka in po tem, 
ko so predloženi potrebni dokumenti ter 
pristojni organi zaključijo s tem povezane 
postopke pregledovanja in preverjanja.
Delovanje izkaznice bi moralo biti podprto 
z informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

Or. de

Predlog spremembe 91
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovito in pregledno priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja
začasne mobilnosti in priznavanja v okviru 
sistema samodejnega priznavanja, pa tudi 
zaradi spodbujanja poenostavljenega 
postopka priznavanja v okviru splošnega 
sistema. Izkaznica mora biti izdana na 
zahtevo strokovnjaka in po tem, ko so 
predloženi potrebni dokumenti ter pristojni 
organi zaključijo s tem povezane postopke 
pregledovanja in preverjanja. Delovanje 
izkaznice bi moralo biti podprto z 
informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovitejše in preglednejše priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja 
priznavanja v okviru sistema samodejnega 
priznavanja, pa tudi zaradi spodbujanja 
poenostavljenega postopka priznavanja v 
okviru splošnega sistema. Izkaznica mora 
biti izdana na zahtevo strokovnjaka in po 
tem, ko so predloženi potrebni dokumenti 
ter pristojni organi zaključijo s tem 
povezane postopke pregledovanja in 
preverjanja. Čas, potreben za preverjanje 
prošnje za evropsko poklicno izkaznico, 
bo odvisen od poklica. Zato bi bilo treba 
izvesti pilotne projekte za opredelitev 
realističnih časovnih okvirov za 
posamezne poklice. Te časovne okvire 
mora Komisija objaviti, na primer na 
portalu Tvoja Evropa in v prostorih 
centrov za pomoč iz člena 57b. Rezultate 
teh pilotnih projektov je mogoče prenesti 
na podobne poklice. Delovanje izkaznice 
bi moralo biti podprto z informacijskim 
sistemom za notranji trg, vzpostavljenim z 
Uredbo (EU) št. […] o upravnem 
sodelovanju prek informacijskega sistema 
za notranji trg23. Ta mehanizem bi moral 
pripomoči k povečanju sinergij in zaupanja 
med pristojnimi organi, obenem pa 
odpraviti podvajanje upravnega dela za 
organe ter izboljšati preglednost in varnost 
za strokovnjake. Postopek uporabe in 
izdaje izkaznice mora biti jasno 
strukturiran ter obsegati zaščitne ukrepe in 
ustrezne pravice do pritožbe za prosilca.
Izkaznica in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.
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Or. en

Predlog spremembe 92
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovito in pregledno priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja
začasne mobilnosti in priznavanja v okviru 
sistema samodejnega priznavanja, pa tudi 
zaradi spodbujanja poenostavljenega 
postopka priznavanja v okviru splošnega 
sistema. Izkaznica mora biti izdana na 
zahtevo strokovnjaka in po tem, ko so 
predloženi potrebni dokumenti ter pristojni 
organi zaključijo s tem povezane postopke 
pregledovanja in preverjanja. Delovanje 
izkaznice bi moralo biti podprto z 
informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovitejše in preglednejše priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti prostovoljno
evropsko poklicno izkaznico. Ta izkaznica
lahko služi zlasti za pospeševanje začasne 
mobilnosti in priznavanja v okviru sistema 
samodejnega priznavanja, pa tudi zaradi 
spodbujanja poenostavljenega postopka 
priznavanja v okviru splošnega sistema.
Izkaznica mora biti izdana na zahtevo 
strokovnjaka in po tem, ko so predloženi 
potrebni dokumenti ter pristojni organi 
zaključijo s tem povezane postopke 
pregledovanja in preverjanja. Delovanje 
izkaznice bi moralo biti podprto z 
informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.
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Predlog spremembe 93
Marian Harkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovito in pregledno priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja 
začasne mobilnosti in priznavanja v okviru 
sistema samodejnega priznavanja, pa tudi 
zaradi spodbujanja poenostavljenega 
postopka priznavanja v okviru splošnega 
sistema. Izkaznica mora biti izdana na 
zahtevo strokovnjaka in po tem, ko so 
predloženi potrebni dokumenti ter pristojni 
organi zaključijo s tem povezane postopke 
pregledovanja in preverjanja. Delovanje 
izkaznice bi moralo biti podprto z 
informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovitejše in preglednejše priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja 
začasne mobilnosti in priznavanja v okviru 
sistema samodejnega priznavanja, pa tudi 
zaradi spodbujanja poenostavljenega 
postopka priznavanja v okviru splošnega 
sistema. Izkaznica mora biti izdana na 
zahtevo strokovnjaka in po tem, ko so 
predloženi potrebni dokumenti ter pristojni 
organi zaključijo s tem povezane postopke 
pregledovanja in preverjanja. Delovanje 
izkaznice bi moralo biti podprto z 
informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu. Pri 
priznavanju poklicnih kvalifikacij v 
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okviru poklicne izkaznice je treba 
spoštovati načelo, da je za priznavanje 
poklicnih izkaznic izključno pristojna 
država članica gostiteljica.

Or. en

Predlog spremembe 94
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovito in pregledno priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja 
začasne mobilnosti in priznavanja v okviru 
sistema samodejnega priznavanja, pa tudi 
zaradi spodbujanja poenostavljenega 
postopka priznavanja v okviru splošnega 
sistema. Izkaznica mora biti izdana na 
zahtevo strokovnjaka in po tem, ko so 
predloženi potrebni dokumenti ter pristojni 
organi zaključijo s tem povezane postopke 
pregledovanja in preverjanja. Delovanje 
izkaznice bi moralo biti podprto z 
informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovitejše in preglednejše priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico, in sicer zlasti za 
poklice, za katere velja postopek 
samodejnega priznavanja, če ti poklici to 
zahtevajo. Ta izkaznica je potrebna zlasti 
zaradi pospeševanja začasne mobilnosti in 
priznavanja v okviru sistema samodejnega 
priznavanja, pa tudi zaradi spodbujanja 
poenostavljenega postopka priznavanja v 
okviru splošnega sistema. Izkaznica mora 
biti izdana na zahtevo strokovnjaka in po 
tem, ko so predloženi potrebni dokumenti 
ter pristojni organi zaključijo s tem 
povezane postopke pregledovanja in 
preverjanja. Delovanje izkaznice bi moralo 
biti podprto z informacijskim sistemom za 
notranji trg, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 
št. […] o upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
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morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

Or. el

Obrazložitev

Pojasnitev izbirne narave vzpostavitve poklicne izkaznice, zlasti za poklice, ki sodijo v sistem 
samodejnega priznavanja, če ti poklici tako zahtevajo.

Predlog spremembe 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovito in pregledno priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Ta izkaznica je 
potrebna zlasti zaradi pospeševanja 
začasne mobilnosti in priznavanja v okviru 
sistema samodejnega priznavanja, pa tudi 
zaradi spodbujanja poenostavljenega 
postopka priznavanja v okviru splošnega 
sistema. Izkaznica mora biti izdana na 
zahtevo strokovnjaka in po tem, ko so 
predloženi potrebni dokumenti ter pristojni 
organi zaključijo s tem povezane postopke 
pregledovanja in preverjanja. Delovanje 
izkaznice bi moralo biti podprto z 
informacijskim sistemom za notranji trg, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. […] o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 

(3) Da bi spodbudili prosti pretok 
strokovnjakov ter obenem zagotovili 
učinkovitejše in preglednejše priznavanje 
kvalifikacij, je treba uvesti evropsko 
poklicno izkaznico. Evropsko poklicno 
izkaznico bi bilo treba izrecno uporabljati 
kot orodje za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij v drugi državi članici, da bi 
izkoristili vse možnosti za mobilnost na 
enotnem trgu, in ne kot način za urejanje 
in omejevanje kvalifikacije poklicev. Ta 
izkaznica je potrebna zlasti zaradi 
pospeševanja začasne mobilnosti in 
priznavanja v okviru sistema samodejnega 
priznavanja, pa tudi zaradi spodbujanja 
poenostavljenega postopka priznavanja v 
okviru splošnega sistema. Izkaznica mora 
biti izdana na zahtevo strokovnjaka in po 
tem, ko so predloženi potrebni dokumenti 
ter pristojni organi zaključijo s tem 
povezane postopke pregledovanja in 
preverjanja. Delovanje izkaznice bi moralo 
biti podprto z informacijskim sistemom za 
notranji trg, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 
št. […] o upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg23.
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izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

Ta mehanizem bi moral pripomoči k 
povečanju sinergij in zaupanja med 
pristojnimi organi, obenem pa odpraviti 
podvajanje upravnega dela za organe ter 
izboljšati preglednost in varnost za 
strokovnjake. Postopek uporabe in izdaje 
izkaznice mora biti jasno strukturiran ter 
obsegati zaščitne ukrepe in ustrezne 
pravice do pritožbe za prosilca. Izkaznica 
in s tem povezan tok dela znotraj 
informacijskega sistema za notranji trg bi 
morala zagotoviti celovitost, pristnost in 
zaupnost shranjenih podatkov ter preprečiti 
nezakonit in nedovoljen dostop do 
informacij, shranjenih v sistemu.

Or. en

Predlog spremembe 96
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Uvedba poklicne izkaznice bi morala 
biti prostovoljna in temeljiti na izraženi 
zahtevi za zadevni poklic. Z uvedbo 
poklicne izkaznice se morata strinjati dve 
tretjini držav članic ali poklicnih teles 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 97
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za (4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
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strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 
drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi, ki se 
nanašajo na javni interes, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

Or. en

Predlog spremembe 98
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 
drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v posebnih okoliščinah 
odobriti delni dostop. Če pa obstajajo 
prevladujoči razlogi javnega interesa mora 
imeti država članica možnost, da delni 
dostop zavrne. Delni dostop se ne 
uporablja za zdravstvene poklice, ki 
zadevajo varnost bolnikov ali javno 
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zavrne. zdravstveno varstvo.

Or. de

Predlog spremembe 99
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 
drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, mora imeti država članica 
možnost, da delni dostop zavrne. Delni 
dostop se ne bo odobril za strokovnjake, ki 
zagotavljajo zdravstvene storitve ali so 
kako drugače povezani z javno blaginjo.

Or. en

Predlog spremembe 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
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članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali drugih 
zdravstvenih delavcev, mora imeti država 
članica možnost, da delni dostop zavrne.

članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali drugih 
zdravstvenih delavcev ali delavcev,
vključenih v zagotavljanje ustreznega 
sodnega varstva, mora imeti država članica 
možnost, da delni dostop zavrne.

Or. de

Predlog spremembe 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali drugih 
zdravstvenih delavcev, mora imeti država 
članica možnost, da delni dostop zavrne.

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali drugih 
zdravstvenih delavcev ali v primeru 
notarja ali odvetnika, mora imeti država 



PE496.438v01-00 14/108 AM\913241SL.doc

SL

članica možnost, da delni dostop zavrne.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sodbami Sodišča Evropske unije lahko „ustrezno sodno varstvo“ predstavlja 
„prevladujoč razlog v splošnem interesu“, kot določa ta uvodna izjava. Ker notarji in 
odvetniki zelo prispevajo k ustreznemu sodnemu varstvu, bi bilo treba državam članicam 
omogočiti, da zavrnejo delni dostop do zgoraj omenjenih poklicev.

Predlog spremembe 102
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 
drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi, ki se 
nanašajo na javni interes, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne. Delni dostop se ne more odobriti 
za zdravstvene poklice, navedene v 
Prilogi V, za katere velja samodejno 
priznavanje.

Or. en

Predlog spremembe 103
Phil Prendergast
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Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 
drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, mora imeti država članica 
možnost, da delni dostop zavrne. Delni 
dostop se ne bo odobril za poklice, ki 
zagotavljajo zdravstvene storitve ali so 
kako drugače povezani z javnim zdravjem.

Or. en

Predlog spremembe 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če
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strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 
drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Država 
članica pred sprejetjem take odločitve 
obvesti Komisijo, da bi olajšala popolno 
izvajanje te določbe in zagotovila njeno 
enotno uporabo po vsej Uniji. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, mora imeti država članica 
možnost, da delni dostop zavrne. Delni 
dostop se ne bi smel odobriti za poklice, za 
katere velja samodejno priznavanje na 
podlagi usklajevanja minimalnih pogojev 
glede usposobljenosti ali skupnih načel za 
usposabljanje.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora biti obveščena o odločitvah o zavrnitvi delnega dostopa in razlogih za to, da 
lahko zagotovi popolno, pravilno in enotno izvajanje te določbe. Glej ustrezen člen.

Predlog spremembe 105
Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica odobriti delni dostop. V 
primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje, varnost ali zdravstveni nadzor, bi 
lahko država članica zavrnila delni 
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drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

dostop, če bi menila, da je kakovost 
opravljenih storitev slabša. Če pa obstajajo 
prevladujoči razlogi javnega interesa, mora 
imeti država članica vedno možnost, da 
delni dostop zavrne.

Or. fr

Predlog spremembe 106
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali drugih 
zdravstvenih delavcev, mora imeti država 
članica možnost, da delni dostop zavrne.

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, lahko tiste države 
članice gostiteljice, ki to omogočajo, v teh 
posebnih okoliščinah odobrijo delni 
dostop. Če pa obstajajo prevladujoči 
razlogi javnega interesa, kot v primeru 
zdravnika ali drugih zdravstvenih delavcev
ali v primeru poklicev s posebnim 
geografskim značajem, mora imeti država 
članica možnost, da delni dostop zavrne.

Or. el

Obrazložitev

Države članice morajo, predvsem zaradi zdravja in javne varnosti, pa tudi iz drugih razlogov, 
preveriti, do katerih poklicev lahko odobrijo delni dostop.
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Predlog spremembe 107
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali drugih 
zdravstvenih delavcev, mora imeti država 
članica možnost, da delni dostop zavrne.

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali drugih 
zdravstvenih delavcev ali v primeru 
značaja, značilnega za področje, mora 
imeti država članica možnost, da delni 
dostop zavrne.

Or. en

Predlog spremembe 108
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Uporaba delnega dostopa iz te 
direktive v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije nikoli ne sme povzročiti 
odvzema pravice socialnih partnerjev v 
zadevnem sektorju do organiziranja. 

Or. en
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Predlog spremembe 109
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Ker notarje imenuje država in tako 
uresničujejo cilj v javnem interesu, tj. 
zagotavljanje zakonitosti in pravne 
varnosti aktov, ki jih sklenejo 
posamezniki, notarji niso zajeti v 
Direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 110
Constance Le Grip

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) (iia) Pojem „prevladujoči razlogi 
javnega interesa“, na katere se sklicujejo 
nekatere določbe te direktive, je razvilo 
Sodišče v svoji sodni praksi v zvezi s 
členoma 49 in 56 Pogodbe in se lahko 
razvija še naprej. Pojem, kot ga v sodni 
praksi priznava Sodišče, zajema med 
drugim naslednje razloge: javni red, javno 
varnost in javno zdravje v smislu členov 
52 in 62 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Pojem „prevladujoči razlogi javnega interesa“, na katerega se sklicujejo nekatere določbe te 
direktive, je dobro poznano načelo, ki vključuje javno zdravje in širok razpon drugih 
vprašanj. Da bi pojasnili namen zakonodajalca pri sklicevanju na ta pojem, se predlaga 
uporaba te opredelitve, ki temelji na opredelitvi iz Direktive 2006/123/ES.
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Predlog spremembe 111
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Če poklic v državi članici izvora ni 
reguliran, morajo biti za začasno in 
občasno opravljanje storitev v državah 
članicah zaradi varstva lokalnih 
potrošnikov vzpostavljeni zaščitni ukrepi, 
kar velja zlasti glede zahteve po vsaj dveh 
letih predhodnih poklicnih izkušenj.
Vendar pa ti zaščitni ukrepi niso potrebni, 
če so potrošniki, katerih običajno 
prebivališče je v državi članici ustanovitve 
strokovnjaka, takega strokovnjaka že 
izbrali, javno zdravje ali varnost tretjih 
oseb v državi članici gostiteljici pa ni 
ogroženo.

(5) Če poklic v državi članici izvora ni 
reguliran, morajo biti za začasno in 
občasno opravljanje storitev v državah 
članicah zaradi varstva lokalnih 
potrošnikov vzpostavljeni zaščitni ukrepi, 
zlasti zahteva po vsaj dveh letih 
predhodnih poklicnih izkušenj. Vendar pa 
ti zaščitni ukrepi niso potrebni, če so 
potrošniki, katerih običajno prebivališče je 
v državi članici ustanovitve strokovnjaka, 
takega strokovnjaka že izbrali, javno 
zdravje ali varnost tretjih oseb v državi 
članici gostiteljici pa ni ogroženo. Sistema 
za začasno mobilnost ne bi smeli 
uporabljati namesto sistema popolnega 
priznavanja v skladu s členom 7. Zato 
mora strokovnjak z začasnim dostopom, 
če želi še naprej opravljati storitve več kot 
eno neprekinjeno leto, oddati prijavo iz 
člena 7.

Or. en

Predlog spremembe 112
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Zahteve za priznanje začasne 
mobilnosti se ne bi smele uporabljati 
namesto zahtev za priznanje dolgoročne 
mobilnosti. Da bi zapolnili vrzel, na 
podlagi katere strokovnjaki pridobijo 
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priznanje v okviru lažjega sistema za 
začasno mobilnost in še naprej opravljajo 
storitve za nedoločen čas, bo začasna 
mobilnost omejena na eno leto 
neprekinjenega opravljanja storitev na 
ozemlju Evropske unije. Po preteku tega 
leta mora strokovnjak pridobiti popolno 
priznanje v skladu s členom 4b ali 
naslovom III. Izvzeti so ponudniki 
storitev, ki redno opravljajo storitve v 
drugi državi članici v trajanju manj kot 
eno leto. Komisija mora oblikovati seznam 
takih poklicev v delegiranih aktih v skladu 
s členom 58a (novo) in ga objaviti. 

Or. en

Predlog spremembe 113
Sandra Kalniete

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
zajemati tudi notarje. Glede zahteve po 
priznanju zaradi ustanovitve bi morale 
imeti države članice možnost, da uvedejo 
potrebne preizkuse poklicne 
usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje 
ter se tako izognejo diskriminaciji v 
postopkih nacionalnega izbora in 
imenovanja. Glede prostega opravljanja 
storitev notarji ne bi smeli imeti možnosti, 
da sestavljajo izvirne listine in izvajajo 
druge dejavnosti overjanja, pri katerih je 
potreben žig države članice gostiteljice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 114
Heide Rühle
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Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
zajemati tudi notarje. Glede zahteve po 
priznanju zaradi ustanovitve bi morale 
imeti države članice možnost, da uvedejo 
potrebne preizkuse poklicne 
usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje 
ter se tako izognejo diskriminaciji v 
postopkih nacionalnega izbora in 
imenovanja. Glede prostega opravljanja 
storitev notarji ne bi smeli imeti možnosti, 
da sestavljajo izvirne listine in izvajajo 
druge dejavnosti overjanja, pri katerih je 
potreben žig države članice gostiteljice.

(7) Direktiva 2005/36/ES se ne bi smela 
uporabljati za poklic notarja. Večina 
držav članic je pri oblikovanju sodnih 
sistemov opredelila poklic notarja kot 
neodvisno javno funkcijo, ki služi 
javnemu interesu, pri čemer se lahko 
njene naloge včasih bistveno razlikujejo. 
Vendar temeljna miselnost v 
Direktivi 2005/36/ES, zlasti v zvezi s 
svobodo opravljanja storitev, nasprotuje 
temu pojmovanju notarja kot nosilca 
javne funkcije, vključenega v sodni 
sistem.

Or. de

Predlog spremembe 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2005/36/ES bi morala
zajemati tudi notarje. Glede zahteve po 
priznanju zaradi ustanovitve bi morale 
imeti države članice možnost, da uvedejo 
potrebne preizkuse poklicne 
usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje 
ter se tako izognejo diskriminaciji v 
postopkih nacionalnega izbora in 
imenovanja. Glede prostega opravljanja 
storitev notarji ne bi smeli imeti možnosti, 
da sestavljajo izvirne listine in izvajajo 
druge dejavnosti overjanja, pri katerih je 
potreben žig države članice gostiteljice.

(7) Direktiva 2005/36/ES se ne bi smela 
uporabljati za poklic notarja v zvezi z 
zahtevami po priznanju zaradi ustanovitve
ali opravljanjem storitev v drugi državi 
članici.

Or. fr
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Predlog spremembe 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
zajemati tudi notarje. Glede zahteve po 
priznanju zaradi ustanovitve bi morale 
imeti države članice možnost, da uvedejo 
potrebne preizkuse poklicne 
usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje 
ter se tako izognejo diskriminaciji v 
postopkih nacionalnega izbora in 
imenovanja. Glede prostega opravljanja 
storitev notarji ne bi smeli imeti možnosti, 
da sestavljajo izvirne listine in izvajajo 
druge dejavnosti overjanja, pri katerih je 
potreben žig države članice gostiteljice.

(7) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
zajemati tudi notarje. Glede zahteve po 
priznanju zaradi ustanovitve bi morale 
imeti države članice možnost, da uvedejo 
potrebne preizkuse poklicne 
usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje 
ter se tako izognejo diskriminaciji v 
postopkih nacionalnega izbora in 
imenovanja. Ta dopolnilni ukrep ne 
izvzema prosilca iz drugih zahtev postopka 
izbire in imenovanja na delovna mesta 
notarjev v državi članici gostiteljici. 
Notarji zaradi svoje posebne funkcije kot 
javni funkcionarji, ki so pooblaščeni in 
obvezani, da izvajajo določene javne 
funkcije v državi članici izvora, nimajo
možnosti, da oblikujejo izvirne listine in 
izvajajo druge dejavnosti overjanja ali 
druge pravosodne funkcije v okviru 
prostega opravljanja storitev.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba žiga države članice je omejena na ozemlje te države in je ni mogoče razširiti na 
podlagi prostega opravljanja storitev. Glede na to, da mora biti vprašanje oblikovanja 
izvirnih listin in njihovega vzajemnega priznavanja urejeno na podlagi člena 81 PDEU, se 
omejitev za notarje uvaja v skladu s sodbami Sodišča Evropske unije. „Druge dejavnosti 
overjanja“ vključujejo dejavnosti overjanja in pravosodne funkcije, ki se izvajajo v imenu 
sodne uprave države članice.

Predlog spremembe 117
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi uporabili mehanizem priznavanja 
znotraj splošnega sistema, je treba različne 
nacionalne sheme izobraževanja in 
usposabljanja zbrati v različne stopnje. Te 
stopnje, vzpostavljene zgolj za namen 
delovanja splošnega sistema, ne bi smele 
imeti nobenega vpliva na nacionalne 
strukture izobraževanja in usposabljanja 
niti na pristojnosti držav članic na tem 
področju, vključno z nacionalno politiko za 
izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij.
To je lahko orodje za spodbujanje 
preglednosti in primerljivosti kvalifikacij, 
lahko pa je tudi uporaben dodatni vir 
informacij za pristojne organe, ki 
preučujejo priznavanje kvalifikacij, izdanih 
v drugih državah članicah. Stopnje, 
vzpostavljene za delovanje splošnega 
sistema, se načeloma ne bi smele več 
uporabljati kot merilo za izključitev 
državljanov Unije iz področja uporabe 
Direktive 2005/36/ES, kadar bi bilo to v 
nasprotju z načelom vseživljenjskega 
učenja.

(8) Da bi uporabili mehanizem priznavanja 
znotraj splošnega sistema, je treba različne 
nacionalne sheme izobraževanja in 
usposabljanja zbrati v različne stopnje. Te 
stopnje, vzpostavljene zgolj za namen 
delovanja splošnega sistema, ne bi smele 
imeti nobenega vpliva na nacionalne 
strukture izobraževanja in usposabljanja 
niti na pristojnosti držav članic na tem 
področju, vključno z nacionalno politiko za 
izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij.
To je lahko orodje za spodbujanje 
preglednosti in primerljivosti kvalifikacij, 
lahko pa je tudi uporaben dodatni vir 
informacij za pristojne organe, ki 
preučujejo priznavanje kvalifikacij, izdanih 
v drugih državah članicah.

Or. de

Predlog spremembe 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi uporabili mehanizem priznavanja 
znotraj splošnega sistema, je treba različne 
nacionalne sheme izobraževanja in 
usposabljanja zbrati v različne stopnje. Te 
stopnje, vzpostavljene zgolj za namen 
delovanja splošnega sistema, ne bi smele 
imeti nobenega vpliva na nacionalne 
strukture izobraževanja in usposabljanja 

(8) Da bi uporabili mehanizem priznavanja 
znotraj splošnega sistema, je treba različne 
nacionalne sheme izobraževanja in 
usposabljanja zbrati v različne stopnje. Te 
stopnje, vzpostavljene zgolj za namen 
delovanja splošnega sistema, ne bi smele 
imeti nobenega vpliva na nacionalne 
strukture izobraževanja in usposabljanja 
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niti na pristojnosti držav članic na tem 
področju, vključno z nacionalno politiko za 
izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij.
To je lahko orodje za spodbujanje 
preglednosti in primerljivosti kvalifikacij, 
lahko pa je tudi uporaben dodatni vir 
informacij za pristojne organe, ki 
preučujejo priznavanje kvalifikacij, izdanih 
v drugih državah članicah. Stopnje, 
vzpostavljene za delovanje splošnega 
sistema, se načeloma ne bi smele več 
uporabljati kot merilo za izključitev 
državljanov Unije iz področja uporabe 
Direktive 2005/36/ES, kadar bi bilo to v 
nasprotju z načelom vseživljenjskega 
učenja.

niti na pristojnosti držav članic na tem 
področju, vključno z nacionalno politiko za 
izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij.
To je lahko orodje za spodbujanje 
preglednosti in primerljivosti kvalifikacij, 
lahko pa je tudi uporaben dodatni vir 
informacij za pristojne organe, ki 
preučujejo priznavanje kvalifikacij, izdanih 
v drugih državah članicah.

Or. de

Predlog spremembe 119
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi uporabili mehanizem priznavanja 
znotraj splošnega sistema, je treba različne 
nacionalne sheme izobraževanja in 
usposabljanja zbrati v različne stopnje. Te 
stopnje, vzpostavljene zgolj za namen 
delovanja splošnega sistema, ne bi smele 
imeti nobenega vpliva na nacionalne 
strukture izobraževanja in usposabljanja 
niti na pristojnosti držav članic na tem 
področju, vključno z nacionalno politiko za 
izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij.
To je lahko orodje za spodbujanje 
preglednosti in primerljivosti kvalifikacij, 
lahko pa je tudi uporaben dodatni vir 
informacij za pristojne organe, ki 
preučujejo priznavanje kvalifikacij, izdanih 
v drugih državah članicah. Stopnje, 
vzpostavljene za delovanje splošnega 
sistema, se načeloma ne bi smele več 

(8) Da bi uporabili mehanizem priznavanja 
znotraj splošnega sistema, je treba različne 
nacionalne sheme izobraževanja in 
usposabljanja zbrati v različne stopnje. Te 
stopnje, vzpostavljene zgolj za namen 
delovanja splošnega sistema, ne bi smele 
imeti nobenega vpliva na nacionalne 
strukture izobraževanja in usposabljanja 
niti na pristojnosti držav članic na tem 
področju, vključno z nacionalno politiko za 
izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij.
Komisija bi morala v dveh letih po začetku 
veljavnosti te direktive poleg predlogov, 
kjer je to primerno, predložiti oceno 
možnosti uskladitve stopenj iz te direktive 
s stopnjami evropskega ogrodja 
kvalifikacij. Ta ocena bi morala 
vključevati tudi predloge o pravni 
opredelitvi evropskega sistema prenašanja 
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uporabljati kot merilo za izključitev 
državljanov Unije iz področja uporabe 
Direktive 2005/36/ES, kadar bi bilo to v 
nasprotju z načelom vseživljenjskega 
učenja.

kreditnih točk v pravnem redu Skupnosti. 
To je lahko orodje za spodbujanje 
preglednosti in primerljivosti kvalifikacij, 
lahko pa je tudi uporaben dodatni vir 
informacij za pristojne organe, ki 
preučujejo priznavanje kvalifikacij, izdanih 
v drugih državah članicah. Stopnje, 
vzpostavljene za delovanje splošnega 
sistema, se načeloma ne bi smele več 
uporabljati kot merilo za izključitev 
državljanov Unije iz področja uporabe 
Direktive 2005/36/ES, kadar bi bilo to v 
nasprotju z načelom vseživljenjskega 
učenja.

Or. en

Predlog spremembe 120
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če minimalni pogoji glede 
usposobljenosti za dostop do poklicev, ki 
jih ureja splošni sistem, niso usklajeni, je 
treba državam članicam gostiteljicam še 
naprej omogočati, da uvedejo 
kompenzacijski ukrep. Ta ukrep mora biti 
sorazmeren ter zlasti upoštevati znanje, 
spretnosti in sposobnosti, ki jih je prosilec 
pridobil prek svojih poklicnih izkušenj ali 
vseživljenjskega učenja. Da bi lahko 
prosilec bolje razumel svoj položaj in 
zahteval pravni pregled pred nacionalnimi 
sodišči na podlagi Direktive 2005/36/ES,
mora biti odločitev glede uvedbe 
kompenzacijskega ukrepa podrobno 
utemeljena.

(10) Če minimalni pogoji glede 
usposobljenosti za dostop do poklicev, ki 
jih ureja splošni sistem, niso usklajeni, je 
treba državam članicam gostiteljicam še 
naprej omogočati, da uvedejo 
kompenzacijski ukrep. Ta ukrep mora biti 
sorazmeren ter zlasti upoštevati znanje, 
spretnosti in sposobnosti, ki jih je prosilec 
pridobil prek svojih poklicnih izkušenj ali 
vseživljenjskega učenja in so jih potrdili 
pristojni organi. Da bi lahko prosilec bolje 
razumel svoj položaj in zahteval pravni 
pregled pred nacionalnimi sodišči na 
podlagi Direktive 2005/36/ES, mora biti 
odločitev glede uvedbe kompenzacijskega 
ukrepa podrobno utemeljena.

Or. el
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Obrazložitev

Vseživljenjsko učenje se zelo pogosto zagotavlja prek neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja, na podlagi katerega se izdajo spričevala, ki jih morda ne bo mogoče oceniti.

Predlog spremembe 121
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Sistem samodejnega priznavanja na 
podlagi usklajenih minimalnih zahtev
usposabljanja je odvisen od pravočasne 
priglasitve novih ali spremenjenih dokazil 
o formalnih kvalifikacijah s strani držav 
članic in njihove objave s strani Komisije.
V nasprotnem primeru imetniki takih 
kvalifikacij nimajo nobenega jamstva, da 
lahko koristijo samodejno priznavanje. Da 
bi povečali preglednost in spodbudili 
pregled novo priglašenih nazivov, bi 
morale države članice imenovati ustrezni 
organ, na primer odbor ali ministrstvo za 
akreditacijo, ki bo preveril vsako 
priglasitev in Komisiji predložil poročilo o 
skladnosti z Direktivo 2005/36/ES.

(12) Sistem samodejnega priznavanja na 
podlagi usklajenih minimalnih zahtev 
usposabljanja je odvisen od pravočasne 
priglasitve novih ali spremenjenih dokazil 
o formalnih kvalifikacijah s strani držav 
članic in njihove objave s strani Komisije.
V nasprotnem primeru imetniki takih 
kvalifikacij nimajo nobenega jamstva, da 
lahko koristijo samodejno priznavanje. Da 
bi povečali preglednost in spodbudili 
pregled novo priglašenih nazivov, bi 
morale države članice Komisiji
posredovati poročilo o skladnosti z 
Direktivo 2005/36/ES.

Or. de

Predlog spremembe 122
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) Za samodejno priznavanje na 
podlagi usklajenih minimalnih zahtev 
usposabljanja za zdravstvene poklice bi 
bilo treba državam članicam omogočiti, 
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da delno oprostijo osebe, razen 
veterinarjev, ki so se delno usposabljale v 
programih usposabljanja, ki so vsaj 
enakovredne stopnje, če so ta del 
usposabljanja že opravile.
Delna odstopanja običajno ne smejo 
preseči enega akademskega leta ali 
60 kreditnih točk, če se za opravljeno 
akademsko leto zahteva 60 kreditnih točk. 
Delna odstopanja se lahko izjemoma 
odobrijo za dve akademski leti ali 
120 kreditnih točk.
Države članice bi morale pri 
obravnavanju delnih odstopanj od 
programov usposabljanja v celoti 
upoštevati posledice za varnost bolnikov. 

Or. en

Obrazložitev

Usklajeni minimalni pogoji glede usposobljenosti bi morali biti dovolj prožni, da ne bi 
neupravičeno omejevali zmožnosti držav članic, da organizirajo svoj izobraževalni sistem. 
Delna odstopanja bi bilo treba upoštevati v primerih, ko imajo osebe ustrezno predhodno 
znanje.

Predlog spremembe 123
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Da bi okrepili mobilnost 
zdravstvenih delavcev ter hkrati 
spodbudili vseživljenjsko učenje in stalno 
izobraževanje v interesu bolnikov, je treba 
vzpostaviti okvir za postopno priznavanje 
stalnih programov izobraževanja in 
usposabljanja med državami članicami z 
izmenjavo informacij in najboljših praks 
med njimi. V ta namen pristojni organi v 
državah članicah predložijo Komisiji in 
drugim državam članicam javno dostopna 
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poročila o svojih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravstvene delavce.

Or. en

Predlog spremembe 124
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije zagotavljajo možnost večje 
odgovornosti medicinskih sester in babic.
Da bi bili študenti, ki se vpišejo v šolo za 
medicinske sestre in babice, pripravljeni za 
opravljanje kompleksnih zdravstvenih 
storitev, morajo pred začetkom 
usposabljanja pridobiti dobro splošno 
izobrazbo. Zato bi bilo treba za sprejem na 
tako usposabljanje opraviti dvanajst let 
splošnega izobraževanja ali uspešno 
opraviti preverjanje na enakovredni ravni.

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije terjajo zmožnost prevzemanja
večje odgovornosti medicinskih sester in 
babic. Da bi bili študenti, ki se vpišejo v 
šolo za medicinske sestre in babice, 
pripravljeni za opravljanje kompleksnih 
zdravstvenih storitev, morajo pred 
začetkom usposabljanja pridobiti dobro 
splošno izobrazbo. Zato so za odobritev 
sprejema na tako usposabljanje pristojne 
države članice, ki lahko z namenom 
izboljšati raven kvalifikacij in sposobnosti 
pri teh poklicih povečajo število let 
splošnega izobraževanja pred sprejemom 
na tako usposabljanje na dvanajst ali
uvedejo zahtevo, da je treba uspešno 
opraviti preverjanje na enakovredni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije zagotavljajo možnost večje 
odgovornosti medicinskih sester in babic.
Da bi bili študenti, ki se vpišejo v šolo za 
medicinske sestre in babice, pripravljeni za 
opravljanje kompleksnih zdravstvenih 
storitev, morajo pred začetkom 
usposabljanja pridobiti dobro splošno 
izobrazbo. Zato bi bilo treba za sprejem na 
tako usposabljanje opraviti dvanajst let 
splošnega izobraževanja ali uspešno 
opraviti preverjanje na enakovredni ravni.

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije terjajo zmožnost prevzemanja
večje odgovornosti medicinskih sester in 
babic. Da bi bili študenti, ki se vpišejo v 
šolo za medicinske sestre in babice, 
pripravljeni za opravljanje kompleksnih 
zdravstvenih storitev, morajo pred 
začetkom usposabljanja pridobiti dobro 
splošno izobrazbo. Zato bi bilo treba za 
sprejem na tako usposabljanje opraviti vsaj 
deset let splošnega izobraževanja ali 
uspešno opraviti preverjanje na 
enakovredni ravni.

Or. de

Predlog spremembe 126
Barbara Weiler

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije zagotavljajo možnost večje 
odgovornosti medicinskih sester in babic.
Da bi bili študenti, ki se vpišejo v šolo za 
medicinske sestre in babice, pripravljeni za 
opravljanje kompleksnih zdravstvenih 
storitev, morajo pred začetkom 
usposabljanja pridobiti dobro splošno 
izobrazbo. Zato bi bilo treba za sprejem na 
tako usposabljanje opraviti dvanajst let 
splošnega izobraževanja ali uspešno 
opraviti preverjanje na enakovredni ravni.

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije terjajo zmožnost prevzemanja 
večje odgovornosti medicinskih sester in 
babic. Da bi bili študenti, ki se vpišejo v 
šolo za medicinske sestre in babice, 
pripravljeni za opravljanje kompleksnih 
zdravstvenih storitev, morajo pred 
začetkom usposabljanja pridobiti dobro 
splošno izobrazbo. Zato bi bilo treba za 
sprejem na tako usposabljanje po novem
opraviti dvanajst let splošnega 
izobraževanja ali uspešno opraviti 
preverjanje na enakovredni ravni. Države 
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članice morajo pri zdravstvenih poklicih 
zagotoviti prepustnost in možnosti za 
poklicno napredovanje.

Or. de

Predlog spremembe 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije zagotavljajo možnost večje 
odgovornosti medicinskih sester in babic.
Da bi bili študenti, ki se vpišejo v šolo za 
medicinske sestre in babice, pripravljeni za 
opravljanje kompleksnih zdravstvenih 
storitev, morajo pred začetkom 
usposabljanja pridobiti dobro splošno 
izobrazbo. Zato bi bilo treba za sprejem na 
tako usposabljanje opraviti dvanajst let 
splošnega izobraževanja ali uspešno 
opraviti preverjanje na enakovredni ravni.

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije terjajo zmožnost prevzemanja
večje odgovornosti medicinskih sester in 
babic. Da bi bili študenti, ki se vpišejo v 
šolo za medicinske sestre in babice, 
pripravljeni za opravljanje kompleksnih 
zdravstvenih storitev, morajo pred 
začetkom usposabljanja pridobiti dobro 
splošno izobrazbo.

Or. de

Predlog spremembe 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
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tehnologije zagotavljajo možnost večje 
odgovornosti medicinskih sester in babic.
Da bi bili študenti, ki se vpišejo v šolo za 
medicinske sestre in babice, pripravljeni za 
opravljanje kompleksnih zdravstvenih 
storitev, morajo pred začetkom 
usposabljanja pridobiti dobro splošno 
izobrazbo. Zato bi bilo treba za sprejem na 
tako usposabljanje opraviti dvanajst let 
splošnega izobraževanja ali uspešno 
opraviti preverjanje na enakovredni ravni.

tehnologije terjajo zmožnost prevzemanja
večje odgovornosti medicinskih sester in 
babic. Da bi bili študenti, ki se vpišejo v 
šolo za medicinske sestre in babice, 
pripravljeni za opravljanje kompleksnih 
zdravstvenih storitev, morajo pridobiti 
dobro splošno izobrazbo; vendar sta 
odločilna dejavnika kakovost in vsebina 
usposabljanja, ki ju je treba stalno 
usklajevati z izzivi, s katerimi se srečujejo 
ti poklici.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva usklajuje minimalne zahteve usposobljenosti. Te zahteve so, tako kot za zdravnike, 
že poostrene zaradi nabiranja števila let in ur iz člena 31(3)(1). Tako kot pri zdravnikih, pri 
katerih so bili upoštevani različni izobraževalni sistemi v državah članicah, tako da je bilo 
zmanjšano minimalno število let usposabljanja, je treba enako storiti tudi v primeru 
medicinskih sester in oskrbovalcev, odgovornih za splošno zdravstveno nego.

Predlog spremembe 129
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi poenostavili sistem 
samodejnega priznavanja zdravniških in
zobozdravniških specializacij, bi morale 
biti take specializacije, če so skupne vsaj
trem državam članicam, zajete v 
Direktivi 2005/36/ES.

(16) Da bi poenostavili sistem 
samodejnega priznavanja vseh zdravniških, 
zobozdravniških, farmacevtskih in
veterinarskih specializacij, bi morale biti 
take specializacije, če so skupne vsaj
tretjini držav članic, zajete v 
Direktivi 2005/36/ES.

Or. fr

Predlog spremembe 130
Phil Prendergast
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Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi poenostavili sistem 
samodejnega priznavanja zdravniških in
zobozdravniških specializacij, bi morale 
biti take specializacije, če so skupne vsaj
trem državam članicam, zajete v 
Direktivi 2005/36/ES.

(16) Da bi poenostavili sistem 
samodejnega priznavanja zdravniških, 
zobozdravniških, veterinarskih in
farmacevtskih specializacij, bi morale biti 
take specializacije, če so skupne vsaj
tretjini držav članic, zajete v 
Direktivi 2005/36/ES.

Or. en

Predlog spremembe 131
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Tudi mobilnost zdravstvenih 
delavcev bi bilo treba postaviti v širši okvir 
evropskih delavcev na področju zdravja, 
ki bi jih bilo treba obravnavati prek 
posebne strategije na evropski ravni in v 
sodelovanju z državami članicami, da bi 
zagotovili najvišjo raven varstva bolnikov 
in potrošnikov, pri tem pa ohranili 
finančno in organizacijsko vzdržnost 
nacionalnih zdravstvenih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
spodbujati bolj samodejno priznavanje 
kvalifikacij za tiste poklice, ki trenutno od 
tega nimajo koristi. Pri tem bi bilo treba 
upoštevati pristojnost držav članic, da 
določijo kvalifikacije, potrebne za 
opravljanje poklicev na njihovem ozemlju, 
ter vsebine in organizacijo njihovega
sistema izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja. Poklicna združenja in 
organizacije, ki so reprezentativni na 
nacionalni ravni in ravni Unije, bi morali 
predlagati skupna načela za usposabljanje.
Ta bi morala biti v obliki enotnega 
preizkusa, ki bi bil pogoj za pridobitev 
poklicne kvalifikacije, ali programov 
usposabljanja, ki temeljijo na enotnem 
sklopu znanja, spretnosti in sposobnosti.
Kvalifikacije, pridobljene na podlagi takih 
enotnih okvirov za usposabljanje, bi 
morale države članice samodejno priznati.

(18) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
spodbujati bolj samodejno priznavanje 
kvalifikacij za tiste poklice, ki trenutno od 
tega nimajo koristi. Pri tem bi bilo treba 
upoštevati pristojnost držav članic, da 
določijo kvalifikacije, potrebne za 
opravljanje poklicev na svojem ozemlju, ter 
vsebine in organizacijo svojega sistema 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja.
Države članice bi morale pred uvedbo 
takih načel za usposabljanje preučiti 
morebitne nadomestne možnosti, zlasti 
tiste, ki so na voljo v državah članicah s 
poklicnim usposabljanjem. Poklicna 
združenja in organizacije, ki so 
reprezentativni na nacionalni ravni in ravni 
Unije, bi prav tako morali imeti možnost
predlagati skupna načela za usposabljanje.
Ta bi morala biti v obliki enotnega 
preizkusa, ki bi bil pogoj za pridobitev 
poklicne kvalifikacije, ali programov 
usposabljanja, ki temeljijo na enotnem 
sklopu znanja, spretnosti in sposobnosti.
Kvalifikacije, pridobljene na podlagi takih 
enotnih okvirov za usposabljanje, bi 
morale države članice samodejno priznati.

Or. de

Obrazložitev

Krepitev dualnih sistemov poklicnega usposabljanja.

Predlog spremembe 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
spodbujati bolj samodejno priznavanje 

(18) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
spodbujati bolj samodejno priznavanje
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kvalifikacij za tiste poklice, ki trenutno od 
tega nimajo koristi. Pri tem bi bilo treba 
upoštevati pristojnost držav članic, da 
določijo kvalifikacije, potrebne za 
opravljanje poklicev na njihovem ozemlju, 
ter vsebine in organizacijo njihovega
sistema izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja. Poklicna združenja in 
organizacije, ki so reprezentativni na 
nacionalni ravni in ravni Unije, bi morali 
predlagati skupna načela za usposabljanje. 
Ta bi morala biti v obliki enotnega 
preizkusa, ki bi bil pogoj za pridobitev 
poklicne kvalifikacije, ali programov 
usposabljanja, ki temeljijo na enotnem 
sklopu znanja, spretnosti in sposobnosti.
Kvalifikacije, pridobljene na podlagi takih 
enotnih okvirov za usposabljanje, bi 
morale države članice samodejno priznati.

kvalifikacij za tiste poklice, ki trenutno od 
tega nimajo koristi. Pri tem bi bilo treba 
upoštevati pristojnost držav članic, da 
določijo kvalifikacije, potrebne za 
opravljanje poklicev na svojem ozemlju, ter 
vsebine in organizacijo svojega sistema 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja.
Dualni sistemi poklicnega usposabljanja 
bistveno prispevajo k znižanju stopnje 
brezposelnosti mladih, ker so prilagojeni 
zahtevam trga dela. To zagotavlja lahek 
prehod iz usposabljanja v delovno 
življenje. Če je treba zato v reguliranem 
poklicu ustvariti enotne okvire za 
usposabljanje, za katere v državi članici že 
obstaja dualni sistem usposabljanja, 
morajo enotni okviri za usposabljanje 
temeljiti na tem konceptualnem pristopu, 
hkrati pa upoštevati standarde, ki veljajo v 
zadevni državi članici.

Or. de

Predlog spremembe 134
Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Enotni okviri za usposabljanje bi 
morali omogočati tudi, da se za regulirane 
poklice, za katere se uporablja postopek 
samodejnega priznavanja na podlagi 
usklajevanja minimalnih pogojev glede 
usposobljenosti iz poglavja III 
naslova IIII in za katere se nove 
specializacije ne priznavajo v okviru tega 
postopka samodejnega priznavanja, take 
specializacije priznajo na podlagi 
samodejnega postopka.

Or. fr
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Predlog spremembe 135
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, ki morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. Vendar bi 
moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov iz trga dela v 
državi članici gostiteljici.

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, da morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov in 
potrošnikov. Vendar bi moral biti nadzor 
jezikovnega znanja razumen in potreben za 
zadevna delovna mesta ter v splošnem ne 
bi smel biti razlog za izključitev 
strokovnjakov s trga dela v državi članici 
gostiteljici. Opredelitev razumnosti in 
potrebnosti morajo opredeliti pristojni 
organi v sodelovanju z nacionalnimi 
socialnimi partnerji v zadevnem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 136
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, ki morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. Vendar bi 
moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov iz trga dela v 
državi članici gostiteljici.

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, da morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov, zlasti zaradi 
varnosti bolnikov. Vendar bi moral biti 
nadzor jezikovnega znanja razumen in 
potreben za določene poklice, ki vplivajo 
na javno zdravje in varnost bolnikov,
vendar ne bi smel biti razlog za izključitev 
strokovnjakov s trga dela v državi članici 
gostiteljici.
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Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo določb o preverjanju jezikovnega znanja.

Predlog spremembe 137
Constance Le Grip

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, ki morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. Vendar bi 
moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov iz trga dela v 
državi članici gostiteljici.

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, da morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. Vloga 
pristojnega organa je preveriti jezikovno 
znanje strokovnjakov, ki ga potrebujejo za 
izvajanje poklicne dejavnosti. Vendar bi 
moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov s trga dela v 
državi članici gostiteljici.

Or. en

Obrazložitev

Opozoriti je treba na potrebo po pojasnitvi vloge pristojnega organa ter jo natančno 
opredeliti.

Predlog spremembe 138
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne (19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasno 
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obveznosti za strokovnjake, ki morajo imeti 
potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. Vendar bi 
moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov iz trga dela v 
državi članici gostiteljici.

obveznost za strokovnjake, da morajo imeti 
potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. V primeru 
poklicev, ki vplivajo na varnost bolnikov, 
lahko države članice prenesejo pravico do 
izvajanja ali nadzorovanja preverjanja 
jezikovnega znanja na pristojne organe ali 
pa za izvajanje te naloge določijo 
delodajalce ali druge organizacije. Vendar 
bi moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov s trga dela v 
državi članici gostiteljici.

Or. en

Predlog spremembe 139
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, ki morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. Vendar bi 
moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov iz trga dela v 
državi članici gostiteljici.

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, da morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov in 
potrošnikov. Vloga pristojnega organa je 
preveriti jezikovno znanje strokovnjakov, 
ki ga potrebujejo za izvajanje poklicne 
dejavnosti. Preverjanja jezikovnega 
znanja, ki jih izvaja ali nadzoruje pristojni 
organ, ne bi smela vplivati na poznejšo 
zmožnost delodajalcev za izvajanje 
običajnih postopkov zaposlovanja, na 
podlagi katerih ugotovijo ustreznost 
strokovnjaka za opravljanje dela, za 
katero se je prijavil. Vendar bi moral biti 
nadzor jezikovnega znanja razumen in 
potreben za zadevna delovna mesta.
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Opredelitev razumnosti in potrebnosti 
morajo opredeliti pristojni organi v 
sodelovanju z nacionalnimi socialnimi 
partnerji v zadevnem sektorju. Če za 
določen poklic ni pristojen noben organ, 
bi države članice morale poskrbeti za 
razpoložljivost priznanega organa, ki 
lahko izvede preverjanje jezikovnega 
znanja.

Or. en

Predlog spremembe 140
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, ki morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. Vendar bi 
moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov iz trga dela v 
državi članici gostiteljici.

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, da morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov.
Nezmožnost dokazati ustrezno jezikovno 
znanje bi morala biti razlog za izključitev 
strokovnjakov s trga dela v državi članici 
gostiteljici, zlasti v poklicih, povezanih z 
zdravjem, varnostjo bolnikov ali javnim 
zdravjem.

Or. en

Predlog spremembe 141
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Države članice lahko od 
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strokovnjakov iz drugih držav članic 
zahtevajo, da dokažejo nenehni strokovni 
razvoj, le, če država članica gostiteljica od 
lastnih državljanov zahteva, da se zavežejo 
nenehnemu strokovnemu razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 142
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano 
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v 
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

črtano

Or. el

Obrazložitev

V zvezi s priznavanjem prakse, opravljene v drugih državah članicah, diplomanti, ki opravijo 
tako prakso, niso strokovnjaki in zato ne sodijo na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 143
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso v 
drugi državi članici, v kateri je opravljanje 
take prakse mogoče, bi morali biti ti 
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biti ti diplomanti zajeti v 
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

diplomanti zajeti v Direktivi 2005/36/ES.
Zagotoviti je treba tudi priznanje njihove 
prakse v državi članici izvora.

Or. en

Predlog spremembe 144
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v 
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso, ki 
je del usposabljanja za reguliran poklic, v 
drugi državi članici, v kateri je opravljanje 
take prakse mogoče, ne glede na višino in 
naravo plačila, bi morali biti ti diplomanti 
zajeti v Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je 
treba tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

Or. fr

Predlog spremembe 145
Constance Le Grip

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso v 
drugi državi članici, v kateri je opravljanje 
take prakse mogoče, bi morali biti ti 
diplomanti zajeti v Direktivi 2005/36/ES.
Zagotoviti je treba tudi priznanje njihove 
prakse v državi članici izvora. Vendar bi 
morala ta direktiva z razširitvijo njenega 
področja uporabe na delno kvalificirane 
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strokovnjake zagotavljati tudi spoštovanje 
temeljnih socialnih pravic iz člena 151 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki 
določa, da je eden od ciljev Unije 
izboljšanje delovnih pogojev. Zato bi 
morala direktiva vzpostaviti okvir 
kakovosti v obliki minimalnih pogojev, ki 
jih morajo strokovnjaki izpolniti, da bi 
lahko bili vključeni v njeno področje 
uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti razloge za spremembo, predlagano v členu 55a.

Predlog spremembe 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso v 
drugi državi članici, v kateri je opravljanje 
take prakse mogoče, bi morali biti ti 
diplomanti zajeti v Direktivi 2005/36/ES.
Zagotoviti je treba tudi priznanje njihove 
prakse v državi članici izvora.

Or. de

Obrazložitev

Pri nekaterih poklicih je običajno, da je treba opraviti neplačano prakso. Vendar osebe, ki 
opravijo tako prakso, ne bi smele biti prikrajšane, zato je treba njihovo prakso uradno 
priznati.

Predlog spremembe 147
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso, ki 
je del usposabljanja za reguliran poklic, v 
drugi državi članici, v kateri je opravljanje 
take prakse mogoče, bi morali biti ti 
diplomanti zajeti v Direktivi 2005/36/ES.
Zagotoviti je treba tudi priznanje njihove 
prakse v državi članici izvora. Vendar 
lahko država članica izvora omeji 
najdaljše trajanje prakse, opravljene v 
drugi državi članici, če je to potrebno za 
dostop do reguliranega poklica v državi 
članici izvora. Priznanje prakse ne 
nadomešča preverjanja znanja, 
potrebnega za dostop do poklica.

Or. de

Obrazložitev

Neplačana praksa kot del poklicnega usposabljanja ne bi smela biti izključena. Medtem ko je 
treba spodbujati mobilnost, je treba hkrati ohranjati merilo kakovosti za dostop do poklica. 
Zato praksa ne bi smela nadomestiti preverjanja znanja, potrebnega za dostop do poklica.

Predlog spremembe 148
Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso, ki 
je del usposabljanja za reguliran poklic in 
od katere je odvisna veljavnost dokazila o 
formalnih kvalifikacijah, v drugi državi 
članici, v kateri je opravljanje take prakse 
mogoče, bi morali biti ti diplomanti zajeti v
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
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tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

Or. fr

Predlog spremembe 149
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso v 
drugi državi članici, v kateri je opravljanje 
take prakse mogoče, bi morali biti ti 
diplomanti zajeti v Direktivi 2005/36/ES.
Zagotoviti je treba tudi priznanje njihove 
prakse v državi članici izvora.

Or. es

Obrazložitev

Sklicevanja na plačano prakso bi bilo treba črtati, saj v Španiji taka praksa ni tradicionalna, 
prav tako pa bi sedanje gospodarske razmere ovirale uvedbo take spremembe. Nedoločnost 
direktive glede plačane prakse bi privedla do številnih težav pri uporabi. Če bi se ta 
sklicevanja ohranila, bi bilo treba v Direktivi natančneje opredeliti, ali je praksa plačana po 
določeni lestvici in ali je država dolžna pokriti stroške socialnega zavarovanja.

Predlog spremembe 150
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano 
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano 
prakso, ki udeležencu zagotavlja nekatere 
poklicne pravice in je del izobraževanja za 
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biti ti diplomanti zajeti v 
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

regulirani poklic, v drugi državi članici, v 
kateri je opravljanje take prakse mogoče, bi 
morali biti ti diplomanti zajeti v 
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

Or. en

Predlog spremembe 151
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) Prakse niso povezane z delnim 
dostopom, zato se člen 4f za prakse ne 
uporablja. 

Or. en

Predlog spremembe 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Direktiva 2005/36/ES uvaja sistem 
nacionalnih kontaktnih točk. Zaradi 
začetka veljavnosti Direktive 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu24 ter vzpostavitve enotnih 
kontaktnih točk na podlagi te direktive 
obstaja nevarnost prekrivanja. Zato bi 
morale nacionalne kontaktne točke, 
vzpostavljene z Direktivo 2005/36/ES, 
postati centri za pomoč, ki bi se morali 
osredotočati na nudenje nasvetov 
državljanom, tudi z osebnimi srečanji, s 

(21) Direktiva 2005/36/ES uvaja sistem 
nacionalnih kontaktnih točk. Zaradi 
začetka veljavnosti Direktive 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu24 ter vzpostavitve enotnih 
kontaktnih točk na podlagi te direktive 
obstaja nevarnost prekrivanja. Zato bi 
morale nacionalne kontaktne točke, 
vzpostavljene na primer z 
Direktivo 2005/36/ES, postati centri za 
pomoč, ki bi se morali osredotočati na 
nudenje nasvetov državljanom, tudi z 
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čimer bi zagotovili, da se dnevna uporaba 
pravil notranjega trga v posameznih 
primerih državljanov spoštuje na 
nacionalni ravni.

osebnimi srečanji, s čimer bi zagotovili, da 
se dnevna uporaba pravil notranjega trga v 
posameznih primerih državljanov spoštuje 
na nacionalni ravni.

Or. de

Predlog spremembe 153
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES. Vse 
države članice bi morale biti opozorjene, če 
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več opravljati 
storitev v drugi državi članici. To 
opozorilo bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje njegovih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES. Ta 
direktiva uvaja poseben sistem 
opozarjanja. Vse države članice bi morale 
biti opozorjene, če strokovnjak zaradi 
disciplinskega ukrepa ali kazenske obsodbe 
ne sme več opravljati storitev. To opozorilo 
bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje svojih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.
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temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 154
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če 
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več opravljati 
storitev v drugi državi članici. To opozorilo 
bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje njegovih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES, in strokovnjake, za 
katere velja splošni sistem priznavanja v 
skladu s poglavjema I in II naslova III, ki 
vplivajo na varnost bolnikov. To bi moralo 
veljati tudi za veterinarje, razen če so 
države članice že sprožile mehanizem 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES. Vse 
države članice bi morale biti opozorjene, če 
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več opravljati 
storitev v drugi državi članici ali če je bilo 
strokovnjaku z disciplinskim ukrepom 
omejeno opravljanje storitev ali če je 
strokovnjak pri predložitvi vloge za 
priznanje kvalifikacij uporabljal ali skušal 
uporabljati lažne informacije. To 
opozorilo bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje svojih poklicnih 
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kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 155
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več opravljati 
storitev v drugi državi članici. To opozorilo 
bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje njegovih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če je bila 
strokovnjaku zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe z dokončno odločbo 
pristojnega organa odvzeta ali omejena 
pravica do opravljanja poklica bodisi v
državi članici izvora ali v drugi državi 
članici. Podobno bi morale biti države 
članice opozorjene tudi, če je strokovnjak 
pri predložitvi vloge za priznanje 
kvalifikacij uporabil ali skušal uporabiti 
ponarejene dokumente. To opozorilo bi 
moralo biti sproženo prek informacijskega 
sistema za notranji trg ne glede na to, ali je 
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mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

strokovnjak uveljavljal kakšno od pravic na 
podlagi Direktive 2005/36/ES oziroma ali 
je vložil prošnjo za priznanje svojih
poklicnih kvalifikacij z izdajo evropske 
poklicne izkaznice ali prek druge metode, 
določene z navedeno direktivo. Postopek 
opozarjanja mora biti skladen z zakonodajo 
Unije o varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev uporabe mehanizma opozarjanja.

Predlog spremembe 156
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več opravljati 
storitev v drugi državi članici. To 
opozorilo bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če je bila 
strokovnjaku zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe z dokončno odločbo 
sodišča ali pristojnega organa trajno ali 
začasno omejena ali odvzeta pravica do 
opravljanja poklica. To opozorilo bi 
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glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje njegovih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

moralo biti sproženo prek informacijskega 
sistema za notranji trg ne glede na to, ali je 
strokovnjak uveljavljal kakšno od pravic na 
podlagi Direktive 2005/36/ES oziroma ali 
je vložil prošnjo za priznanje svojih
poklicnih kvalifikacij z izdajo evropske 
poklicne izkaznice ali prek druge metode, 
določene z navedeno direktivo. Postopek 
opozarjanja mora biti skladen z zakonodajo 
Unije o varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 157
Phil Prendergast

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več 
opravljati storitev v drugi državi članici.
To opozorilo bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene poklice, ki jih ureja 
Direktiva 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če je bila 
strokovnjaku začasno ali trajno odvzeta 
pravica do opravljanja storitev v državi 
članici izvora ali državi članici gostiteljici.
To opozorilo bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 



AM\913241SL.doc 51/108 PE496.438v01-00

SL

Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje njegovih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

prošnjo za priznanje svojih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 158
Marian Harkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več 
opravljati storitev v drugi državi članici.
To opozorilo bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje njegovih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki jih ureja 
Direktiva 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če je bila 
strokovnjaku začasno ali trajno odvzeta 
pravica do opravljanja storitev ali če so 
bile uvedene omejitve v zvezi z 
opravljanjem storitev ali pogoji za 
pridobitev pravice do opravljanja storitev 
v njegovi državi članici izvora ali državi 
članici gostiteljici. To opozorilo bi moralo 
biti sproženo prek informacijskega sistema 
za notranji trg ne glede na to, ali je 
strokovnjak uveljavljal kakšno od pravic na 
podlagi Direktive 2005/36/ES oziroma ali 



PE496.438v01-00 52/108 AM\913241SL.doc

SL

izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

je vložil prošnjo za priznanje svojih
poklicnih kvalifikacij z izdajo evropske 
poklicne izkaznice ali prek druge metode, 
določene z navedeno direktivo. Postopek 
opozarjanja mora biti skladen z zakonodajo 
Unije o varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 159
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ena od velikih težav, s katero se sooči 
državljan, ki želi delati v drugi državi 
članici, je zahtevnost in negotovost 
upravnih postopkov, v skladu s katerimi 
mora ravnati. Direktiva 2006/123/ES od 
držav članic že zahteva, da zagotovijo 
enostaven dostop do informacij in
zaključek postopka prek enotnih 
kontaktnih točk. Če so državljani, ki 
zaprosijo za priznavanje kvalifikacij na 
podlagi Direktive 2005/36/ES, zajeti v 
Direktivi 2006/123/ES, lahko že uporabijo 
enotne kontaktne točke. Vendar pa iskalci 
zaposlitve in zdravstveni delavci niso zajeti 
v Direktivi 2006/123/ES, razpoložljive 
informacije pa so skope. Zato je treba te 
informacije navesti z vidika uporabnika in 
zagotoviti, da je dostop do njih enostaven.
Države članice morajo prevzeti 
odgovornost na nacionalni ravni, pa tudi 
sodelovati med seboj in s Komisijo ter tako 
zagotoviti, da imajo strokovnjaki po vsej 
Uniji enostaven dostop do uporabniku 
prijaznih, večjezičnih informacij in 
zaključka postopka prek enotnih 
kontaktnih točk. Na drugih spletnih 
straneh, na primer na portalu Tvoja 

(23) Ena od velikih težav, s katero se sooči 
državljan, ki želi delati v drugi državi 
članici, je zahtevnost in negotovost 
upravnih postopkov, v skladu s katerimi 
mora ravnati. Direktiva 2006/123/ES od 
držav članic že zahteva, da zagotovijo 
enostaven dostop do informacij in 
zaključek postopka prek enotnih 
kontaktnih točk. Če so državljani, ki 
zaprosijo za priznavanje kvalifikacij na 
podlagi Direktive 2005/36/ES, zajeti v 
Direktivi 2006/123/ES, lahko že uporabijo 
enotne kontaktne točke. Vendar pa iskalci 
zaposlitve in zdravstveni delavci niso zajeti 
v Direktivi 2006/123/ES, razpoložljive 
informacije pa so skope. Zato je treba te 
informacije navesti z vidika uporabnika in 
zagotoviti, da je dostop do njih enostaven.
Države članice morajo prevzeti 
odgovornost na nacionalni ravni, pa tudi 
sodelovati med seboj in s Komisijo ter tako 
zagotoviti, da imajo strokovnjaki po vsej 
Uniji enostaven dostop do uporabniku 
prijaznih, večjezičnih informacij (vsaj v 
jeziku države izvora in države gostiteljice) 
in zaključka postopka prek enotnih 
kontaktnih točk. Na drugih spletnih 
straneh, na primer na portalu Tvoja 
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Evropa, je treba dodati povezave. Evropa, je treba dodati povezave.

Or. en

Predlog spremembe 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ena od velikih težav, s katero se sooči 
državljan, ki želi delati v drugi državi 
članici, je zahtevnost in negotovost 
upravnih postopkov, v skladu s katerimi 
mora ravnati. Direktiva 2006/123/ES od 
držav članic že zahteva, da zagotovijo 
enostaven dostop do informacij in 
zaključek postopka prek enotnih 
kontaktnih točk. Če so državljani, ki 
zaprosijo za priznavanje kvalifikacij na 
podlagi Direktive 2005/36/ES, zajeti v 
Direktivi 2006/123/ES, lahko že uporabijo 
enotne kontaktne točke. Vendar pa iskalci 
zaposlitve in zdravstveni delavci niso zajeti 
v Direktivi 2006/123/ES, razpoložljive 
informacije pa so skope. Zato je treba te 
informacije navesti z vidika uporabnika in 
zagotoviti, da je dostop do njih enostaven.
Države članice morajo prevzeti 
odgovornost na nacionalni ravni, pa tudi 
sodelovati med seboj in s Komisijo ter tako 
zagotoviti, da imajo strokovnjaki po vsej 
Uniji enostaven dostop do uporabniku 
prijaznih, večjezičnih informacij in 
zaključka postopka prek enotnih 
kontaktnih točk. Na drugih spletnih 
straneh, na primer na portalu Tvoja 
Evropa, je treba dodati povezave.

(23) Ena od velikih težav, s katero se sooči 
državljan, ki želi delati v drugi državi 
članici, je zahtevnost in negotovost 
upravnih postopkov, v skladu s katerimi 
mora ravnati. Direktiva 2006/123/ES od
držav članic že zahteva, da zagotovijo 
enostaven dostop do informacij in 
zaključek postopka prek enotnih 
kontaktnih točk. Če so državljani, ki 
zaprosijo za priznavanje kvalifikacij na 
podlagi Direktive 2005/36/ES, zajeti v 
Direktivi 2006/123/ES, lahko že uporabijo 
enotne kontaktne točke. Vendar pa iskalci 
zaposlitve in zdravstveni delavci niso zajeti 
v Direktivi 2006/123/ES, razpoložljive 
informacije pa so skope. Zato je treba te 
informacije navesti z vidika uporabnika in 
zagotoviti, da je dostop do njih enostaven.
Države članice morajo prevzeti 
odgovornost na nacionalni ravni, pa tudi 
sodelovati med seboj in s Komisijo ter tako 
zagotoviti, da imajo strokovnjaki po vsej 
Uniji enostaven dostop do uporabniku 
prijaznih, večjezičnih informacij in
najlažjega možnega zaključka postopka –
npr. znotraj področja uporabe Direktive 
2005/36/ES – prek enotnih kontaktnih 
točk. Na drugih spletnih straneh, na primer 
na portalu Tvoja Evropa, je treba dodati 
povezave.

Or. de
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Predlog spremembe 161
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni
ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, spremembo seznamov dejavnosti 
iz Priloge IV, sprejetjem minimalnih 
obdobij usposabljanja za specialistično 
medicinsko usposabljanje in specialistično 
zobozdravstveno usposabljanje, 
vključitvijo novih zdravniških specializacij 
v točko 5.1.3 Priloge V, spremembo 
seznamov iz točk 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 
in 5.6.1 Priloge V, vključitvijo novih 
zobozdravniških specializacij v točko 5.3.3 
Priloge V ter določanjem pogojev uporabe 
enotnih okvirov za usposabljanje. Zlasti je 
pomembno, da Komisija zagotovi ustrezna 
posvetovanja s strokovnjaki na evropski in 
nacionalni ravni. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da Evropskemu parlamentu in 
Svetu pregledno, istočasno, pravočasno in 
ustrezno predloži zadevne dokumente.

Or. de



AM\913241SL.doc 55/108 PE496.438v01-00

SL

Obrazložitev

V skladu s členom 166 PDEU so države članice odgovorne za določitev vsebine poklicnega 
usposabljanja.

Predlog spremembe 162
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V,
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/ES, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, določanjem pogojev 
uporabe enotnih okvirov za usposabljanje 
in določanjem pogojev uporabe enotnih 
preizkusov usposobljenosti. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med 
pripravljalnim delom opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni in 
na ravni ustreznega foruma ali forumov 
interesnih skupin iz člena 57c (novo). V 
skladu s členom 58a (novo) bi bilo treba 
posvetovanja opraviti predvsem s 
predstavniki poklicev, njihove predloge pa 
vključiti v delegirane akte v zvezi s
spremembo seznamov dejavnosti iz 
Priloge IV, spremembo točk 5.1.1 do 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 in 
5.7.1 Priloge V, pojasnilom znanja in 
spretnosti za zdravnike, medicinske sestre 
za splošno zdravstveno nego, 
zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
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ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V
ter vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V.
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

Or. en

Predlog spremembe 163
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
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Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni
ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija izvede ustrezno zastopanje in 
posvetovanje, tudi s strokovnjaki na
evropski in nacionalni ravni. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno, pregledno in 
ustrezno predloži zadevne dokumente.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora pri ukrepanju v okviru delegiranih aktov zagotoviti, da so opravljena ustrezna 
posvetovanja z ustreznimi interesnimi skupinami in zadevnimi organizacijami. To je potrebno 
za zagotavljanje usklajenega in nemotenega procesa preglednosti in sodelovanja pri 
sprejemanju odločitev na ravni EU.

Predlog spremembe 164
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
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5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni, v skladu z jasnimi pravili za 
posvetovanje z interesnimi skupinami, ki 
bodo določena v členu 58 te direktive.
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

Or. en

Predlog spremembe 165
Phil Prendergast

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
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pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni
ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija opravi ustrezna posvetovanja, ki 
omogočajo zastopanje interesnih skupin v 
poklicih in vključujejo strokovnjake na
evropski in nacionalni ravni. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno, pregledno in 
ustrezno predloži zadevne dokumente.

Or. en

Predlog spremembe 166
Phil Prendergast

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 



PE496.438v01-00 60/108 AM\913241SL.doc

SL

bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pomočjo pri 
priznavanju podiplomskih poklicnih 
specializacij iz poglavja III naslova III, 
katerih priznavanje specializacij ni 
predhodno urejeno, pojasnilom znanja in 
spretnosti za zdravnike, medicinske sestre 
za splošno zdravstveno nego, 
zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

Or. en

Predlog spremembe 167
Heide Rühle
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Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Svetovalni postopek bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila glede 
specifikacije evropskih poklicnih izkaznic 
za določene poklice, obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, tehnične specifikacije in ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje celovitosti, 
zaupnosti in točnosti informacij na 
evropski poklicni izkaznici in v datoteki v 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
pogoje in postopke za dostop do evropske 
poklicne izkaznice, pogoje glede dostopa 
do datoteke informacijskega sistema za 
notranji trg, tehnična sredstva in postopke 
za preverjanje pristnosti in veljavnosti 
evropske poklicne izkaznice ter izvajanje 
mehanizma za opozarjanje, zaradi 
tehnične narave navedenih izvedbenih 
aktov.

(26) Postopek preverjanja bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila glede 
specifikacije evropskih poklicnih izkaznic 
za določene poklice, obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, tehnične specifikacije in ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje celovitosti, 
zaupnosti in točnosti informacij na 
evropski poklicni izkaznici in v datoteki v 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
pogoje in postopke za dostop do evropske 
poklicne izkaznice, pogoje glede dostopa 
do datoteke informacijskega sistema za 
notranji trg, tehnična sredstva in postopke 
za preverjanje pristnosti in veljavnosti 
evropske poklicne izkaznice ter izvajanje 
mehanizma za opozarjanje.

Or. de

Predlog spremembe 168
Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Svetovalni postopek bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila glede
specifikacije evropskih poklicnih izkaznic 
za določene poklice, obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 

(26) Svetovalni postopek bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila glede
oblike evropske poklicne izkaznice,
prevodov, potrebnih za podporo prošnji za 
izdajo evropske poklicne izkaznice, 
podrobnosti glede ocene prošenj za 
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poklicne izkaznice, podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, tehnične specifikacije in 
ukrepe, potrebne za zagotavljanje 
celovitosti, zaupnosti in točnosti informacij 
na evropski poklicni izkaznici in v datoteki 
v informacijskem sistemu za notranji trg,
pogoje in postopke za dostop do evropske 
poklicne izkaznice, pogoje glede dostopa 
do datoteke informacijskega sistema za 
notranji trg, tehnična sredstva in postopke
za preverjanje pristnosti in veljavnosti 
evropske poklicne izkaznice ter izvajanje
mehanizma za opozarjanje, zaradi tehnične 
narave navedenih izvedbenih aktov.

evropsko poklicno izkaznico, tehničnih 
specifikacij in ukrepov, potrebnih za 
zagotavljanje celovitosti, zaupnosti in 
točnosti informacij na evropski poklicni 
izkaznici in v datoteki v informacijskem 
sistemu za notranji trg, pogojev in 
postopkov za dostop do evropske poklicne 
izkaznice, pogojev glede dostopa do 
datoteke informacijskega sistema za 
notranji trg, tehničnih sredstev in 
postopkov za preverjanje pristnosti in 
veljavnosti evropske poklicne izkaznice ter
izvajanja mehanizma za opozarjanje, 
zaradi tehnične narave navedenih 
izvedbenih aktov.

Or. fr

Predlog spremembe 169
Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Svetovalni postopek bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila glede 
specifikacije evropskih poklicnih izkaznic 
za določene poklice, obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, tehnične specifikacije in ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje celovitosti, 
zaupnosti in točnosti informacij na 
evropski poklicni izkaznici in v datoteki v 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
pogoje in postopke za dostop do evropske 
poklicne izkaznice, pogoje glede dostopa 
do datoteke informacijskega sistema za 
notranji trg, tehnična sredstva in postopke 
za preverjanje pristnosti in veljavnosti 
evropske poklicne izkaznice ter izvajanje 

(26) Postopek pregleda bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila glede 
specifikacije evropskih poklicnih izkaznic 
za določene poklice, obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, tehnične specifikacije in ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje celovitosti, 
zaupnosti in točnosti informacij na 
evropski poklicni izkaznici in v datoteki v 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
pogoje in postopke za dostop do evropske 
poklicne izkaznice, pogoje glede dostopa 
do datoteke informacijskega sistema za 
notranji trg, tehnična sredstva in postopke 
za preverjanje pristnosti in veljavnosti 
evropske poklicne izkaznice ter izvajanje 
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mehanizma za opozarjanje, zaradi tehnične 
narave navedenih izvedbenih aktov.

mehanizma za opozarjanje, zaradi tehnične 
narave navedenih izvedbenih aktov.
Komisija lahko po potrebi izvede pilotne 
projekte in posvetovanja, pri čemer 
upošteva predloge poklicnih teles iz 
člena 58a (novo) in forumov interesnih 
skupin iz člena 57c (novo), da bi ocenila 
učinkovitost pravil in postopkov, ki jih je 
treba vključiti v izvedbene akte. 

Or. en

Predlog spremembe 170
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Svetovalni postopek bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila glede 
specifikacije evropskih poklicnih izkaznic 
za določene poklice, obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, tehnične specifikacije in ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje celovitosti, 
zaupnosti in točnosti informacij na 
evropski poklicni izkaznici in v datoteki v 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
pogoje in postopke za dostop do evropske 
poklicne izkaznice, pogoje glede dostopa 
do datoteke informacijskega sistema za 
notranji trg, tehnična sredstva in postopke 
za preverjanje pristnosti in veljavnosti 
evropske poklicne izkaznice ter izvajanje 
mehanizma za opozarjanje, zaradi tehnične 
narave navedenih izvedbenih aktov.

(26) Svetovalni postopek bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila glede 
specifikacije evropskih poklicnih izkaznic 
za določene poklice, ki slednjo zahtevajo,
obliko evropske poklicne izkaznice, 
prevode, potrebne za podporo prošnji za 
izdajo evropske poklicne izkaznice, 
podrobnosti glede ocene prošenj za 
evropsko poklicno izkaznico, tehnične 
specifikacije in ukrepe, potrebne za 
zagotavljanje celovitosti, zaupnosti in 
točnosti informacij na evropski poklicni 
izkaznici in v datoteki v informacijskem 
sistemu za notranji trg, pogoje in postopke 
za dostop do evropske poklicne izkaznice, 
pogoje glede dostopa do datoteke 
informacijskega sistema za notranji trg, 
tehnična sredstva in postopke za 
preverjanje pristnosti in veljavnosti 
evropske poklicne izkaznice ter izvajanje 
mehanizma za opozarjanje, zaradi tehnične 
narave navedenih izvedbenih aktov.

Or. el
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Obrazložitev

Pojasnitev izbirne narave vzpostavitve poklicne izkaznice.

Predlog spremembe 171
Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Postopek pregleda bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, da 
bi določili skupna in enotna pravila, ki bi 
urejala, ali je treba za reguliran poklic 
uvesti evropsko poklicno izkaznico ali ne.

Or. fr

Predlog spremembe 172
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Na podlagi pozitivnih izkušenj z 
medsebojnim ocenjevanjem v okviru 
Direktive 2006/123/ES bi bilo treba 
podoben sistem ocenjevanja vključiti tudi 
v Direktivo 2005/36/ES. Države članice bi 
morale priglasiti poklice, ki jih regulirajo, 
in navesti razloge za njihovo reguliranje, 
o svojih ugotovitvah pa razpravljati med 
seboj. Tak sistem bi pripomogel k večji 
preglednosti na trgu poklicnih storitev.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 173
Emilie Turunen
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Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Na podlagi pozitivnih izkušenj z 
medsebojnim ocenjevanjem v okviru 
Direktive 2006/123/ES bi bilo treba 
podoben sistem ocenjevanja vključiti tudi 
v Direktivo 2005/36/ES. Države članice bi 
morale priglasiti poklice, ki jih regulirajo, 
in navesti razloge za njihovo reguliranje, 
o svojih ugotovitvah pa razpravljati med 
seboj. Tak sistem bi pripomogel k večji 
preglednosti na trgu poklicnih storitev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 174
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) V kolikor so ti regulirani, direktiva 
velja tudi za svobodne poklice, ki so v 
skladu s to direktivo poklici, ki jih na 
podlagi zadevnih poklicnih kvalifikacij 
osebno, odgovorno in v poklicno 
neodvisni vlogi opravljajo osebe, ki 
izvajajo intelektualne in konceptualne 
storitev v interesu stranke in javnosti. V 
skladu s Pogodbo je izvajanje poklica v 
državi članici lahko predmet določenih 
pravnih omejitev na podlagi nacionalne 
zakonodaje in drugih predpisov, ki jih v 
tem okviru samostojno določijo 
posamezna predstavništva poklica, ki 
zagotavljajo in razvijajo profesionalnost 
in kakovost storitve ter zaupnost odnosov 
s stranko.

Or. de



PE496.438v01-00 66/108 AM\913241SL.doc

SL

Predlog spremembe 175
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29b) Ta direktiva ne posega v ukrepe, 
potrebne za zagotovitev visoke ravni 
zdravja in varstva potrošnikov.

Or. de

Predlog spremembe 176
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30 a) Ta direktiva ne posega v ukrepe, 
potrebne za zagotovitev visoke ravni 
zdravja in varstva potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 177
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica 
ter dostopa do plačane prakse, opravljene 
v drugi državi članici, in njenega 

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do nekaterih reguliranih 
poklicev.“.
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priznavanja.“.

Or. de

Predlog spremembe 178
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
2005/36/EC
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica
ter dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do nekaterih reguliranih 
poklicev ter dostopa do in priznavanja
plačane prakse, opravljene v drugi državi 
članici, ki je del usposabljanja za 
reguliran poklic, ne glede na višino in
naravo plačila.“. 

Or. fr

Predlog spremembe 179
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do prakse, opravljene v drugi 
državi članici, in njenega priznavanja.“.

Or. en
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Predlog spremembe 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES 
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do prakse, opravljene v drugi 
državi članici, in njenega priznavanja.“.

Or. en

Predlog spremembe 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do prakse, opravljene v drugi 
državi članici, in njenega priznavanja.“.

Or. de

Obrazložitev

Pri nekaterih poklicih je običajno, da je treba opraviti neplačano prakso. Vendar osebe, ki 
opravijo tako prakso, ne bi smele biti prikrajšane, zato je treba njihovo prakso uradno 
priznati.

Predlog spremembe 182
Mikael Gustafsson
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede
delnega dostopa do reguliranega poklica 
ter dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

Or. en

Predlog spremembe 183
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do prakse, opravljene v drugi 
državi članici, ki je del usposabljanja za 
reguliran poklic in od katere je odvisna 
veljavnost dokazila o formalnih 
kvalifikacijah, ter njenega priznavanja.“.

Or. fr

Predlog spremembe 184
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica 
ter dostopa do plačane prakse, opravljene 
v drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa v državah članicah, ki tak 
dostop odobrijo za določene regulirane 
poklice zaradi zdravja, javne varnosti in
geografskih posebnosti.“.

Or. el

Obrazložitev

Države članice morajo, predvsem zaradi zdravja in javne varnosti, pa tudi iz drugih razlogov, 
preveriti, do katerih poklicev lahko odobrijo delni dostop. V zvezi s priznavanjem prakse, 
opravljene v drugih državah članicah, diplomanti, ki opravijo tako prakso, niso strokovnjaki 
in zato ne sodijo na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 185
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Odstavek 1– točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica
ter dostopa do plačane prakse, opravljene 
v drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica.“.

Or. es

Obrazložitev

Sklicevanja na plačano prakso bi bilo treba črtati, saj v Španiji taka praksa ni tradicionalna, 
prav tako pa bi sedanje gospodarske razmere ovirale uvedbo take spremembe. Nedoločnost 
direktive glede plačane prakse bi privedla do številnih težav pri uporabi. Če bi se ta 
sklicevanja ohranila, bi bilo treba v Direktivi natančneje opredeliti, ali je praksa plačana po 
določeni lestvici in ali je država dolžna pokriti stroške socialnega zavarovanja.
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Predlog spremembe 186
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do in priznavanja plačane prakse, 
opravljene v drugi državi članici, ki je del 
usposabljanja za reguliran poklic, če 
udeleženec usposabljanja pridobi 
določene poklicne pravice.“.

Or. en

Predlog spremembe 187
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 
državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali prakso, ki je 
del usposabljanja za reguliran poklic, ne 
glede na višino in naravo plačila, vključno 
s svobodnimi poklici, v državi članici, v 
kateri niso pridobili svojih poklicnih 
kvalifikacij.“.

Or. fr

Predlog spremembe 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES 
Člen 2 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 
državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali prakso, 
vključno s svobodnimi poklici, v državi 
članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

Or. en

Predlog spremembe 189
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 
državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali prakso, 
vključno s svobodnimi poklici, v državi 
članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

Or. en

Predlog spremembe 190
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – Odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano 
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 
državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic, vključno s 
svobodnimi poklici, v državi članici, v 
kateri niso pridobili svojih poklicnih 
kvalifikacij.“.

Or. el

Obrazložitev

V zvezi s priznavanjem prakse, opravljene v drugih državah članicah, diplomanti, ki opravijo 
tako prakso, niso strokovnjaki in zato ne sodijo na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 
državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali prakso, 
vključno s svobodnimi poklici1, v državi 
članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

__________________
1 V skladu z opredelitvijo svobodnih 
poklicev v sodbi Sodišča Evropske unije z 
dne 11. oktobra 2001 v zadevi Adam, C-
267/99, vir: Zbirka odločb Sodišča 2001, 
stran I-07467.

Or. de
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Obrazložitev

Pri nekaterih poklicih je običajno, da je treba opraviti neplačano prakso. Vendar osebe, ki 
opravijo tako prakso, ne bi smele biti prikrajšane, zato je treba njihovo prakso uradno 
priznati.

Predlog spremembe 192
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 
državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali prakso, ki je 
del usposabljanja za reguliran poklic in 
od katere je odvisna veljavnost dokazila o 
formalnih kvalifikacijah, vključno s 
svobodnimi poklici, v državi članici, v 
kateri niso pridobili svojih poklicnih 
kvalifikacij.“.

Or. fr

Predlog spremembe 193
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano 
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 

1. „Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic, vključno s 
svobodnimi poklici, v državi članici, v 
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državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

kateri niso pridobili svojih poklicnih 
kvalifikacij.“.

Or. es

Obrazložitev

Sklicevanja na plačano prakso bi bilo treba črtati, saj v Španiji taka praksa ni tradicionalna, 
prav tako pa bi sedanje gospodarske razmere ovirale uvedbo take spremembe. Nedoločnost 
direktive glede plačane prakse bi privedla do številnih težav pri uporabi. Če bi se ta 
sklicevanja ohranila, bi bilo treba v Direktivi natančneje opredeliti, ali je praksa plačana po 
določeni lestvici in ali je država dolžna pokriti stroške socialnega zavarovanja.

Predlog spremembe 194
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – Odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica lahko v skladu z 
nacionalnimi predpisi dovoli opravljanje 
reguliranega poklica na svojem ozemlju v 
smislu člena 3(1)(a) državljanom držav 
članic s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih
niso pridobili v državi članici. Za poklice, 
zajete v poglavju III naslova III, je treba 
to začetno priznanje izvesti v skladu z 
minimalnimi pogoji usposobljenosti iz 
omenjenega poglavja.

Or. el

Obrazložitev

V zvezi s priznavanjem prakse, opravljene v drugih državah članicah, diplomanti, ki opravijo 
tako prakso, niso strokovnjaki in zato ne sodijo na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 195
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za notarje, ki 
jih uradno imenuje vlada.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba posebnosti poklica notarja. Notarje uradno imenuje vlada in imajo 
posebno vlogo v pravnih sistemih držav članic. Notarji so delegati javnih organov, njihove 
izvirne listine pa so enakovredne sodnim odločbam.

Predlog spremembe 196
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – Odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. 3a (novo) Pri izvajanju te direktive bi 
bilo treba, kjer je mogoče, upoštevati 
poseben geografski značaj nekaterih 
poklicev.

Or. el

Predlog spremembe 197
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – Odstavek 1 – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti 
zaradi dostopa do reguliranega poklica, 
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

črtano

Or. el

Obrazložitev

V zvezi s priznavanjem prakse, opravljene v drugih državah članicah, diplomanti, ki opravijo 
tako prakso, niso strokovnjaki in zato ne sodijo na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 198
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3– odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti 
zaradi dostopa do reguliranega poklica, 
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Sklicevanja na plačano prakso bi bilo treba črtati, saj v Španiji taka praksa ni tradicionalna, 
prav tako pa bi sedanje gospodarske razmere ovirale uvedbo take spremembe. Nedoločnost 
direktive glede plačane prakse bi privedla do številnih težav pri uporabi. Če bi se ta 
sklicevanja ohranila, bi bilo treba v Direktivi natančneje opredeliti, ali je praksa plačana po 
določeni lestvici in ali je država dolžna pokriti stroške socialnega zavarovanja.

Predlog spremembe 199
Emma McClarkin
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka j 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti zaradi
dostopa do reguliranega poklica,
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

(j) ,praksa‘: opravljanje nadzorovanih in 
plačanih dejavnosti za zagotovitev dostopa 
do reguliranega poklica v skladu z 
zakonodajnimi, regulativnimi ali 
upravnimi določbami v državi članici;

Or. en

Obrazložitev

Posamezniki, ki so opravili prakso, ki je sestavni del poklicnega usposabljanja, ne bi smeli 
biti prikrajšani, če je bila ta praksa neplačana. Besedilo „dovoljenega na podlagi 
opravljenega izpita“ je bilo črtano. To pojasnjuje dejstvo, da pogoje za dostop do 
reguliranega poklica določi država članica. Ti pogoji lahko vključujejo opravljen izpit ali 
drugo zahtevo.

Predlog spremembe 200
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti zaradi 
dostopa do reguliranega poklica, 
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

(j) ,praksa‘: opravljanje nadzorovanih 
dejavnosti zaradi dostopa do reguliranega 
poklica, dovoljenega na podlagi 
opravljenega izpita;

Or. en

Predlog spremembe 201
Bernadette Vergnaud
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3– odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti zaradi 
dostopa do reguliranega poklica, 
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

(j) ,praksa, ki je del usposabljanja za 
reguliran poklic‘: opravljanje 
nadzorovanih dejavnosti ne glede na 
višino in naravo plačila zaradi dostopa do 
reguliranega poklica, dovoljenega na 
podlagi opravljenega izpita;

Or. fr

Predlog spremembe 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3– odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti zaradi 
dostopa do reguliranega poklica, 
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

(j) ,praksa‘: opravljanje nadzorovanih 
dejavnosti zaradi dostopa do reguliranega 
poklica, dovoljenega na podlagi 
opravljenega izpita;

Or. de

Obrazložitev

Pri nekaterih poklicih je običajno, da je treba opraviti neplačano prakso. Vendar osebe, ki 
opravijo tako prakso, ne bi smele biti prikrajšane, zato je treba njihovo prakso uradno 
priznati.

Predlog spremembe 203
Robert Rochefort
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3– odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti zaradi 
dostopa do reguliranega poklica, 
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

(j) ,praksa, ki je del usposabljanja za 
reguliran poklic in od katere je odvisna 
veljavnost dokazil o formalnih 
kvalifikacijah‘: opravljanje nadzorovanih 
dejavnosti zaradi dostopa do reguliranega 
poklica, dovoljenega na podlagi 
opravljenega izpita;

Or. fr

Predlog spremembe 204
Emma McClarkin
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) ,evropska poklicna izkaznica‘:
elektronsko spričevalo, izdano 
strokovnjaku, ki dokazuje priznanje 
njegovih kvalifikacij za ustanovitev v 
državi članici gostiteljici ali izpolnjevanje 
vseh potrebnih pogojev za začasno in 
občasno opravljanje storitev v državi 
članici gostiteljici;

(k) ,evropska poklicna izkaznica‘:
elektronsko spričevalo, izdano 
strokovnjaku na zahtevo za namene 
ustanovitve v državi članici gostiteljici ali
začasnega in občasnega opravljanja
storitev v državi članici gostiteljici;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnjuje, da bi morala biti izkaznica na voljo na zahtevo.

Predlog spremembe 205
Mikael Gustafsson
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) ,evropska poklicna izkaznica‘:
elektronsko spričevalo, izdano 
strokovnjaku, ki dokazuje priznanje 
njegovih kvalifikacij za ustanovitev v 
državi članici gostiteljici ali izpolnjevanje 
vseh potrebnih pogojev za začasno in 
občasno opravljanje storitev v državi 
članici gostiteljici;

(k) ,evropska poklicna izkaznica‘:
elektronsko spričevalo, izdano
prostovoljno strokovnjaku, ki dokazuje 
priznanje njegovih kvalifikacij za 
ustanovitev v državi članici gostiteljici ali 
izpolnjevanje vseh potrebnih pogojev za 
začasno in občasno opravljanje storitev v 
državi članici gostiteljici;

Or. en

Predlog spremembe 206
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) ,evropska poklicna izkaznica‘:
elektronsko spričevalo, izdano 
strokovnjaku, ki dokazuje priznanje 
njegovih kvalifikacij za ustanovitev v 
državi članici gostiteljici ali izpolnjevanje 
vseh potrebnih pogojev za začasno in 
občasno opravljanje storitev v državi 
članici gostiteljici;

(k) ,evropska poklicna izkaznica‘:
elektronsko spričevalo, izdano 
strokovnjaku na zahtevo poklicnega 
združenja, ki dokumentira njegove 
kvalifikacije za ustanovitev v državi članici 
gostiteljici ali za začasno in občasno 
opravljanje storitev v državi članici 
gostiteljici;

Or. de

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba prostovoljno naravo poklicne izkaznice, ki jo je predlagala Komisija. 
Prav tako bi bilo treba pojasniti, da je za končno odločitev o priznanju poklicnih kvalifikacij 
pristojna država članica gostiteljica.
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Predlog spremembe 207
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, neformalno
in priložnostno učenje skozi vse življenje, 
ki izboljša znanje, spretnosti in
sposobnosti.“;

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, 
neformalnega in priložnostnega učenja
skozi vse življenje, ki izboljšajo
sposobnosti: znanje, spretnosti in
vrednote.“;

Or. en

Predlog spremembe 208
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, neformalno
in priložnostno učenje skozi vse življenje, 
ki izboljša znanje, spretnosti in
sposobnosti.“;

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, 
neformalnega in priložnostnega učenja
skozi vse življenje, ki izboljšajo
sposobnosti (znanje, spretnosti, nazore in
vrednote).“;

(Pri sklicevanju na „sposobnosti“ je treba 
v uvodnih izjavah 10 in 18 ter 
členih 11(b)ii, 14(5), 14(6), 31, 24(4), 
34(4), 49a, 58 izraz „sposobnosti“ (sic) 
nadomestiti s prvim izrazom .)(ta predlog 
spremembe ne zadeva slovenske različice, 
op.p.)
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Or. en

Obrazložitev

Sposobnosti so opredeljene kot „stičišče znanja, spretnosti, nazorov in vrednot“(Gómez del 
Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; Svetovna zdravstvena organizacija, 2001, 2009).

Predlog spremembe 209
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, neformalno
in priložnostno učenje skozi vse življenje, 
ki izboljša znanje, spretnosti in 
sposobnosti.“;

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter
neformalnega učenja skozi vse življenje, ki 
izboljšajo znanje, spretnosti in sposobnosti
z vidika poklicnih zahtev in poklicne 
etike.“;

Or. de

Predlog spremembe 210
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, neformalno
in priložnostno učenje skozi vse življenje, 
ki izboljša znanje, spretnosti in 
sposobnosti.“;

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, 
neformalnega in priložnostnega učenja
skozi vse življenje, ki izboljšajo
kvalifikacije v smislu znanja, spretnosti in
socialnih sposobnosti.“;
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Or. de

Predlog spremembe 211
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l a) Varnost bolnikov v okviru te direktive 
mora zajemati poklice, ki zagotavljajo 
storitve za spodbujanje zdravja in dobrega 
počutja posameznikov ali prispevanje k 
zdravju in dobremu počutju 
posameznikov, in sicer tako zdravstvene 
kot nezdravstvene storitve.

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je bistvena za zagotovitev ustrezne vključenosti socialnega varstva v Direktivo 
kot poklic, ki lahko vpliva na varnost bolnikov. „Varnost bolnikov“ mora vključevati osebe, ki 
uporabljajo storitve socialnega varstva.

Predlog spremembe 212
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) „zahteve ali pogoji glede 
usposobljenosti“: enotni sklop znanja, 
spretnosti in sposobnosti, potrebnih za 
opravljanje določenega poklica;

Or. en
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Obrazložitev

Zahteve ali pogoji glede usposobljenosti doslej niso bili opredeljeni v okviru področja 
uporabe Direktive. To pojasnjuje, da zahteve glede usposobljenosti ne bi smele biti določene 
le glede trajanja, ampak tudi glede sposobnosti.

Predlog spremembe 213
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) „začasno opravljanje storitev“: 
neprekinjeno zagotavljanje storitev manj 
kot eno leto;

Or. en

Predlog spremembe 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) ,svobodni poklici‘: poklici, ki jih na 
podlagi zadevnih poklicnih kvalifikacij 
osebno, odgovorno in v poklicno 
neodvisni vlogi opravljajo osebe, ki 
izvajajo intelektualne in konceptualne 
storitve v interesu stranke in javnosti;

Or. de

Obrazložitev

Člen 1(2) se uporablja tudi za predstavnike svobodnih poklicev, zato bi bilo treba dodati 
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opredelitev teh poklicev na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije z dne 11. oktobra 2011 (C-
267/99, ECR 2011, I-7467).

Predlog spremembe 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) „dualno usposabljanje“: izmenjujoče 
se zagotavljanje poklicnih veščin v dveh 
učnih okvirih – v delovnem okolju in 
poklicni šoli – na podlagi usklajenih 
standardov izobraževanja in kakovosti. 
Izraz „poklicne veščine“ pomeni zmožnost 
in pripravljenost za uporabo znanja, 
spretnosti ter osebnih, socialnih in 
metodoloških zmožnosti v delovnih 
situacijah ter za strokovni in osebni 
razvoj;

Or. de

Predlog spremembe 216
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „prevladujoči razlogi javnega 
interesa“ pomenijo razloge, ki jih kot 
takšne priznava sodna praksa Sodišča;

Or. en
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Obrazložitev

Pojem „prevladujoči razlogi javnega interesa“, na katerega se sklicujejo nekatere določbe te 
direktive, je dobro poznano načelo, ki vključuje javno zdravje in širok razpon drugih 
vprašanj. Da bi pojasnili namen zakonodajalca pri sklicevanju na ta pojem, se predlaga 
uporaba te opredelitve, ki temelji na opredelitvi iz Direktive 2006/123/ES.

Predlog spremembe 217
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priznavanje poklicnih kvalifikacij s 
strani države članice gostiteljice omogoča 
prosilcu dostop do tistega poklica v tej 
državi članici ali v primerih iz člena 4f 
delov tega poklica, za katerega je 
usposobljen v državi članici izvora, in da 
ga opravlja v državi članici gostiteljici pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za njene 
državljane.“.

1. Priznavanje poklicnih kvalifikacij s 
strani države članice gostiteljice omogoča 
prosilcu dostop do tistega poklica v tej 
državi članici, za katerega je usposobljen v 
državi članici izvora, in njegovo 
opravljanje v državi članici gostiteljici pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za njene 
državljane.“.

Or. de

Predlog spremembe 218
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priznavanje poklicnih kvalifikacij s 
strani države članice gostiteljice omogoča 
prosilcu dostop do tistega poklica v tej 
državi članici ali v primerih iz člena 4f 
delov tega poklica, za katerega je 

1. Priznavanje poklicnih kvalifikacij s 
strani države članice gostiteljice omogoča 
prosilcu dostop do tistega poklica v tej 
državi članici, za katerega je usposobljen v 
državi članici izvora, in njegovo 
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usposobljen v državi članici izvora, in da 
ga opravlja v državi članici gostiteljici pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za njene 
državljane.“.

opravljanje v državi članici gostiteljici pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za njene 
državljane.“.

Or. en

Predlog spremembe 219
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – Odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imetniku poklicne 
kvalifikacije na njegovo zahtevo izdajo 
evropsko poklicno izkaznico pod pogojem, 
da je Komisija sprejela ustrezne izvedbene 
akte iz odstavka 6.

1. Države članice imetniku poklicne 
kvalifikacije na njegovo zahtevo izdajo 
evropsko poklicno izkaznico, po zaključku 
pilotnega projekta za zadevni poklic in
pod pogojem, da je Komisija sprejela 
ustrezne izvedbene akte iz odstavka 6.

Preden se predlaga poklicna izkaznica, ki 
se uvede z izvedbenimi akti, je treba izvesti 
analizo stroškov in koristi.

Or. en

Obrazložitev

Pojavljajo se pomisleki o praktični učinkovitosti izkaznice, ki jih je treba preveriti in oceniti 
pred njeno uvedbo. Preden se predlaga poklicna izkaznica, ki se uvede z izvedbenim aktom, je 
treba izvesti analizo stroškov in koristi.

Predlog spremembe 220
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 1



AM\913241SL.doc 89/108 PE496.438v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imetniku poklicne 
kvalifikacije na njegovo zahtevo izdajo 
evropsko poklicno izkaznico pod pogojem, 
da je Komisija sprejela ustrezne izvedbene 
akte iz odstavka 6.

1. Države članice imetniku poklicne 
kvalifikacije na njegovo zahtevo izdajo 
evropsko poklicno izkaznico pod pogojem, 
da je zadevna reprezentativna poklicna 
organizacija zahtevala izdajo poklicne 
izkaznice in da je Komisija sprejela 
ustrezne izvedbene akte iz odstavka 6.

Or. de

Predlog spremembe 221
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uvedba poklicne izkaznice bi morala 
temeljiti na izraženi zahtevi za zadevni
poklic. Določiti je treba minimalni prag, 
in sicer da se morata z uvedbo take 
izkaznice strinjati dve tretjini držav članic 
ali njihovih pristojnih organov.

Or. en

Predlog spremembe 222
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 odstavek 1 pododstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se pooblastiza sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
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postopku, ki ga je treba izvesti, ko se v 
določenem poklicu pojavi zahteva po 
uvedbi poklicne izkaznice, in sicer po 
posvetovanju z ustreznim  forumom ali 
forumi interesnih skupin iz člena 57c in 
ob upoštevanju njihovih predlogov.

Or. en

Predlog spremembe 223
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – Odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imetnik 
evropske poklicne izkaznice po tem, ko 
pristojni organi zadevne države članice 
potrdijo izkaznico, kakor je določeno v 
odstavkih 3 in 4 tega člena, uživa vse 
pravice, ki izhajajo iz členov 4b do 4e.

2. Države članice zagotovijo, da imetnik 
evropske poklicne izkaznice po tem, ko 
pristojni organi države članice gostiteljice
potrdijo izkaznico, kakor je določeno v 
odstavkih 3 in 4 tega člena, uživa vse 
pravice, ki izhajajo iz členov 4b do 4e.

Or. en

Obrazložitev

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost bolnikov, v okviru sistema splošnega in 
samodejnega priznavanja bi morale biti za potrditev izkaznice pristojne države članice 
gostiteljice.

Predlog spremembe 224
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imetnik 
evropske poklicne izkaznice po tem, ko 
pristojni organi zadevne države članice 
potrdijo izkaznico, kakor je določeno v 
odstavkih 3 in 4 tega člena, uživa vse 
pravice, ki izhajajo iz členov 4b do 4e.

2. Države članice zagotovijo, da imetnik 
evropske poklicne izkaznice po tem, ko 
pristojni organi države članice gostiteljice
potrdijo izkaznico, kakor je določeno v
odstavkih 3 in 4 tega člena, uživa vse 
pravice, ki izhajajo iz členov 4b do 4e.

Or. de

Obrazložitev

Za priznavanje poklicnih kvalifikacij je pristojna država članica gostiteljica.

Predlog spremembe 225
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – Odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če namerava imetnik kvalifikacije 
opravljati storitve iz naslova II, ki niso 
storitve iz člena 7(4), evropsko poklicno 
izkaznico ustvari in potrdi pristojni organ 
države članice izvora v skladu s 
členoma 4b in 4c.

3. Če namerava imetnik kvalifikacije 
opravljati storitve iz naslova II, ki niso 
storitve iz člena 7(4), in če zdravstveni 
delavci koristijo samodejno priznavanje v 
skladu z Direktivo 2005/36/ES, evropsko 
poklicno izkaznico ustvari, potrdi in izda
pristojni organ države članice izvora v 
skladu s členoma 4b in 4c.

Or. en

Obrazložitev

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost bolnikov, v okviru sistema splošnega in 
samodejnega priznavanja bi morale biti za potrditev izkaznice pristojne države članice 
gostiteljice.

Predlog spremembe 226
Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če namerava imetnik kvalifikacije 
opravljati storitve iz naslova II, ki niso 
storitve iz člena 7(4), evropsko poklicno 
izkaznico ustvari in potrdi pristojni organ 
države članice izvora v skladu s 
členoma 4b in 4c.

3. Če namerava imetnik kvalifikacije 
opravljati storitve iz naslova II, ki niso 
storitve iz člena 7(4), evropsko poklicno 
izkaznico ustvari pristojni organ države 
članice izvora v skladu s členoma 4b in 4c, 
potrdi pa jo pristojni organ države članice 
gostiteljice v skladu s členoma 4b in 4d.

Or. de

Obrazložitev

Za priznavanje poklicnih kvalifikacij je pristojna država članica gostiteljica.

Predlog spremembe 227
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – Odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 
in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Centri za 
pomoč iz člena 57b lahko prav tako 
delujejo kot pristojni organ za izdajo
evropskih poklicnih izkaznic. Države 
članice zagotovijo, da pristojni organi
državljane, vključno z morebitnimi 
prosilci, seznanijo s prednostmi evropske 
poklicne izkaznice, kjer je ta na voljo.

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za obdelavo evropskih poklicnih izkaznic.
Ti organi zagotovijo nepristransko, 
objektivno in pravočasno obravnavo 
prošenj za evropske poklicne izkaznice.
Centri za pomoč iz člena 57b lahko prav 
tako delujejo kot pristojni organ za
izdelavo evropskih poklicnih izkaznic.
Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi strokovnjake, vključno z 
morebitnimi prosilci, seznanijo z 
možnostjo izdaje evropske poklicne 
izkaznice, kjer je ta na voljo.
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Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi niso odgovorni za spodbujanje posameznih postopkov: namesto tega se 
predlaga uporaba izraza „možnost izdaje“.

Predlog spremembe 228
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 
in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Centri za 
pomoč iz člena 57b lahko prav tako 
delujejo kot pristojni organ za izdajo 
evropskih poklicnih izkaznic. Države 
članice zagotovijo, da pristojni organi 
državljane, vključno z morebitnimi 
prosilci, seznanijo s prednostmi evropske 
poklicne izkaznice, kjer je ta na voljo.

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 
in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Države 
članice zagotovijo, da pristojni organi 
državljane, vključno z morebitnimi 
prosilci, seznanijo s prednostmi evropske 
poklicne izkaznice, kjer je ta na voljo.

Or. de

Predlog spremembe 229
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a– odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 
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in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Centri za 
pomoč iz člena 57b lahko prav tako 
delujejo kot pristojni organ za izdajo 
evropskih poklicnih izkaznic. Države 
članice zagotovijo, da pristojni organi 
državljane, vključno z morebitnimi 
prosilci, seznanijo s prednostmi evropske 
poklicne izkaznice, kjer je ta na voljo.

in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Države 
članice zagotovijo, da pristojni organi 
državljane, vključno z morebitnimi 
prosilci, seznanijo s prednostmi evropske 
poklicne izkaznice, kjer je ta na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Centri za pomoč nimajo potrebnega znanja ali orodij za preverjanje in potrjevanje 
informacij, ki jih predloži strokovnjak. Poleg tega vključevanje prevelikega števila organov v 
proces izdaje izkaznice ni združljivo s pristopom „vse na enem mestu“ in ciljem 
poenostavitve.

Predlog spremembe 230
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 
in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Centri za 
pomoč iz člena 57b lahko prav tako 
delujejo kot pristojni organ za izdajo 
evropskih poklicnih izkaznic. Države 
članice zagotovijo, da pristojni organi 
državljane, vključno z morebitnimi 
prosilci, seznanijo s prednostmi evropske 
poklicne izkaznice, kjer je ta na voljo.

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 
in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Centri za 
pomoč iz člena 57b lahko prav tako 
delujejo kot pristojni organ za izdajo 
evropskih poklicnih izkaznic. Države 
članice se lahko odločijo, da centri za 
pomoč podpirajo pristojne organe v 
predhodni fazi priprave dokumentov, 
potrebnih za pridobitev poklicne izkaznice 
v skladu s členom 4. Države članice 
zagotovijo, da pristojni organi državljane, 
vključno z morebitnimi prosilci, seznanijo 
s prednostmi evropske poklicne izkaznice, 
kjer je ta na voljo.
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Or. es

Predlog spremembe 231
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – Odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko 
evropske poklicne izkaznice, prevode, 
potrebne za podporo prošnji za izdajo 
evropske poklicne izkaznice, in 
podrobnosti glede ocene prošenj za 
evropsko poklicno izkaznico, ob 
upoštevanju posebnosti vsakega zadevnega 
poklica. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 58.

6. Po izvedbi pilotnega projekta za 
določen poklic se za poklice, zajete v 
izvedbenih aktih, ki jih sprejme Komisija v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 58, 
omogoči izdaja prostovoljnih evropskih 
poklicnih izkaznic, kar naj bi okrepilo 
mobilnost strokovnjakov.

Ti izvedbeni akti določajo tudi obliko 
evropske poklicne izkaznice, prevode, 
potrebne za podporo prošnji za izdajo 
evropske poklicne izkaznice, in 
podrobnosti glede ocene prošenj za 
evropsko poklicno izkaznico, ob 
upoštevanju posebnosti zadevnega poklica.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 58.

Komisija lahko uvede prostovoljno 
evropsko poklicno izkaznico z izvedbenim 
aktom, če obstajajo trdni dokazi, da pri 
zadevnem poklicu obstaja zadostna 
mobilnost ali možnosti zanjo, če zanjo 
zaprosijo zadevne interesne skupine in 
predstavniki poklicev ali če je poklic 
reguliran v zadostnem številu držav 
članic.
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Or. en

Obrazložitev

Izvesti je treba postopek pregleda, saj naj bi se izvedbeni akt nanašal na „programe z 
bistvenimi posledicami“ v skladu s členom 2(2) Uredbe 182/2011. Poudariti je treba, da 
mora evropska poklicna izkaznica pospešiti mobilnost strokovnjakov, da mora biti 
prostovoljna in da jo je mogoče uvesti le, če obstajajo trdni dokazi, da bi lahko prispevala k 
mobilnosti v poklicu.

Predlog spremembe 232
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s
svetovalnim postopkom iz člena 58.

6. Če želijo reprezentativne poklicne 
organizacije v več kot polovici držav 
članic za svoj poklic uvesti poklicno 
izkaznico, sprejme Komisija izvedbene 
akte, ki določajo evropske poklicne 
izkaznice za določene poklice, določajo 
obliko evropske poklicne izkaznice, 
prevode, potrebne za podporo prošnji za 
izdajo evropske poklicne izkaznice, in 
podrobnosti glede ocene prošenj za 
evropsko poklicno izkaznico, ob 
upoštevanju posebnosti vsakega zadevnega 
poklica. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom
preverjanja iz člena 58(2).

Or. de

Predlog spremembe 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 4f – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko 
evropske poklicne izkaznice, prevode, 
potrebne za podporo prošnji za izdajo 
evropske poklicne izkaznice, in 
podrobnosti glede ocene prošenj za
evropsko poklicno izkaznico, ob 
upoštevanju posebnosti vsakega 
zadevnega poklica. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim
postopkom iz člena 58.

6. Komisija lahko uvede evropsko 
poklicno izkaznico z izvedbenim aktom v 
skladu s postopkom pregleda iz člena X, 
če je zadevni poklic reguliran v veliki 
večini držav članic ter če obstajajo velike 
možnosti za mobilnost in nadaljnjo rast in 
zaposlovanje na notranjem trgu, vendar 
strokovnjaki teh možnosti še niso 
izkoristili.

Or. en

Predlog spremembe 234
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58.

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
poklice, za katere velja sistem 
samodejnega priznavanja, če jih ti 
zahtevajo, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58.

Or. sv
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Obrazložitev

Koristi poklicne izkaznice za poklice, za katere velja sistem samodejnega priznavanja, so 
jasne, vendar to ne velja enako za izkaznico za poklice, priznane v okviru splošnega sistema. 
Obstaja resno tveganje, da bo treba vzpostaviti nove upravne sisteme in da bi izkaznica 
neposredno povzročila regulacijo poklicev, ki trenutno niso regulirani.

Predlog spremembe 235
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s
svetovalnim postopkom iz člena 58.

6. Komisija po posvetovanju s poklicnimi 
telesi in zainteresiranimi stranmi, kot je 
določeno v členih 57c (novo) in 58a 
(novo), in ob upoštevanju njihovih 
predlogov sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 58.

Or. en

Predlog spremembe 236
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a– odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58.

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice, ki 
naj bi bile izdane za določene poklice, 
določajo obliko evropske poklicne 
izkaznice, prevode, potrebne za podporo 
prošnji za izdajo evropske poklicne 
izkaznice, in podrobnosti glede ocene 
prošenj za evropsko poklicno izkaznico, ob 
upoštevanju posebnosti vsakega zadevnega 
poklica. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 58. Komisija poleg 
postopka iz člena 58 pred sprejetjem 
takega akta izvede ustrezno posvetovanje z 
interesnimi skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Pri uvedbi evropske poklicne izkaznice za določen poklic morajo sodelovati tako pristojni 
organi v skladu s postopkom iz člena 58 kot tudi reprezentativne poklicne organizacije. Ti 
posredniki najbolje poznajo svoje potrebe in imajo lahko večjo vlogo pri spodbujanju 
uporabe izkaznice med strokovnjaki.

Predlog spremembe 237
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 

6. Na zahtevo poklicnih organizacij, ki 
želijo uvesti evropske poklicne izkaznice 
za poklice, ki jih predstavljajo, Komisija 
sprejme izvedbene akte, ki določajo 
evropske poklicne izkaznice za določene 
poklice, določajo obliko evropske poklicne 
izkaznice, prevode, potrebne za podporo 
prošnji za izdajo evropske poklicne 
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vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s
svetovalnim postopkom iz člena 58.

izkaznice, in podrobnosti glede ocene 
prošenj za evropsko poklicno izkaznico, ob 
upoštevanju posebnosti vsakega zadevnega 
poklica. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda
iz člena 58(3).

Or. fr

Predlog spremembe 238
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – Odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58.

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice, in 
sicer zlasti za poklice, za katere velja 
postopek samodejnega priznavanja, če ti 
poklici to zahtevajo, določajo obliko 
evropske poklicne izkaznice, prevode, 
potrebne za podporo prošnji za izdajo 
evropske poklicne izkaznice, in 
podrobnosti glede ocene prošenj za 
evropsko poklicno izkaznico, ob 
upoštevanju posebnosti vsakega zadevnega 
poklica. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 58.

Or. el

Obrazložitev

Pojasnitev izbirne narave vzpostavitve poklicne izkaznice.

Predlog spremembe 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a– odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58.

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58. S tem 
postopkom je treba zlasti zagotoviti, da bo 
evropska poklicna izkaznica namenjena 
predvsem olajševanju in povečevanju 
mobilnosti v poklicih, ne glede na to, ali 
so regulirani ali ne, prav tako pa mora 
preprečevati ustvarjanje dodatnih 
regulativnih in upravnih ovir.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko poklicno izkaznico je treba izrecno uporabljati kot orodje za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij v drugi državi članici in ne kot način za urejanje kvalifikacije poklicev ali uvedbo 
dodatnih zahtev v državi članici, v kateri je poklic reguliran.

Predlog spremembe 240
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – Odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
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ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico. Komisija je v skladu s
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z določanjem 
meril za izračun in razdelitev pristojbin.

ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico.

Or. en

Obrazložitev

Odločitve o izračunu in razdelitvi pristojbine je treba sprejeti na nacionalni ravni v 
sodelovanju z ustreznim interesnimi skupinami.

Predlog spremembe 241
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z določanjem 
meril za izračun in razdelitev pristojbin.

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico.

Or. de

Predlog spremembe 242
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a– odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z določanjem 
meril za izračun in razdelitev pristojbin.

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico.

Or. en

Predlog spremembe 243
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z določanjem 
meril za izračun in razdelitev pristojbin.

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico. Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju z ustreznim forumom ali 
forumi interesnih skupin iz člena 57c 
(novo) sprejme delegirane akte v skladu s 
členom 58a, ki vključujejo predloge tega 
foruma ali forumov, v zvezi z določanjem 
meril za izračun in razdelitev pristojbin.

Or. en
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Predlog spremembe 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z določanjem 
meril za izračun in razdelitev pristojbin.

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico.

Or. fi

Predlog spremembe 245
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Členi od 4a do 4e se ne uporabljajo za 
poklicne skupine, ki so pred začetkom 
veljavnosti Direktive že uvedle lastno 
evropsko poklicno izkaznico za svoje 
strokovnjake.

Or. de
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Obrazložitev

Za pravne poklice se že uporablja evropska poklicna izkaznica, ki omogoča čezmejno 
ustanavljanje in opravljanje storitev v okviru sistema direktiv 77/249 in 98/05. To ne zahteva 
uvedbe dodatnih ali drugačnih pravil v okviru te direktive.

Predlog spremembe 246
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a - odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje kvalifikacij prek evropske 
poklicne izkaznice je postopkovna 
alternativa priznavanju poklicnih 
kvalifikacij na podlagi postopkov iz 
naslovov II in III te direktive.

Priznavanje kvalifikacij prek evropske 
poklicne izkaznice je lahko postopkovna 
alternativa priznavanju poklicnih 
kvalifikacij na podlagi postopkov iz 
naslovov II in III te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 247
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 9 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija mora najpozneje tri leta po 
začetku veljavnosti te direktive izvesti 
pregled uspešnosti poklicne izkaznice kot 
orodja za mobilnost, po potrebi pa 
predloži tudi spremenjene predloge.

Or. en
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Predlog spremembe 248
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik poklicne kvalifikacije pristojni 
organ države članice izvora zaprosi za 
evropsko poklicno izkaznico po kakršni 
koli poti, tudi prek spletnega orodja.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik poklicne kvalifikacije pristojni 
organ države članice izvora zaprosi za 
evropsko poklicno izkaznico v pisni ali 
elektronski obliki , tudi prek spletnega 
orodja.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev iz varnostnih razlogov.

Predlog spremembe 249
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik poklicne kvalifikacije pristojni 
organ države članice izvora zaprosi za 
evropsko poklicno izkaznico po kakršni 
koli poti, tudi prek spletnega orodja.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik poklicne kvalifikacije pristojni 
organ države članice izvora zaprosi za 
evropsko poklicno izkaznico v pisni ali 
elektronski obliki v skladu s členom 57.

Or. de

Predlog spremembe 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik poklicne kvalifikacije pristojni 
organ države članice izvora zaprosi za 
evropsko poklicno izkaznico po kakršni 
koli poti, tudi prek spletnega orodja.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik poklicne kvalifikacije pristojni 
organ države članice izvora zaprosi za 
evropsko poklicno izkaznico pisno, tudi z 
elektronsko pošto ali v drugi elektronski 
obliki, tudi prek spletnega orodja.

Or. en

Predlog spremembe 251
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prošnjam morajo biti po potrebi 
priloženi dokumenti iz člena 7(2) in 
Priloge VII. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov o določanju podrobnosti 
glede dokumentov.

2. Prošnjam morajo biti po potrebi 
priloženi dokumenti iz člena 7(2) in 
Priloge VII. Če obstajajo utemeljeni 
pomisleki, lahko država članica 
gostiteljica zahteva posredovanje 
originalnih dokumentov.

Or. de

Predlog spremembe 252
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4b – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prošnjam morajo biti po potrebi 
priloženi dokumenti iz člena 7(2) in 
Priloge VII. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov o določanju podrobnosti 
glede dokumentov.

2. Prošnjam morajo biti po potrebi 
priloženi dokumenti iz člena 7(2) in 
Priloge VII. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte o 
določanju podrobnosti glede dokumentov.

Or. en

Predlog spremembe 253
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če države članice menijo, da je tako 
ustrezno, lahko centri za pomoč podpirajo 
pristojne organe pri predhodni obdelavi 
dokumentov, potrebnih za priznanje 
poklicnih kvalifikacij.

Or. es


