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Grozījums Nr. 406
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nereaģē trešajā un 
ceturtajā daļā noteiktajos termiņos, 
pakalpojumu var sniegt.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 407
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šaubu gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, sniegt visu 
informāciju, kas attiecas uz pakalpojumu 
sniedzēja uzņēmējdarbības likumību un 
viņa reputāciju, kā arī informāciju par to, 
ka nav piemērotas disciplināras vai 
kriminālas sankcijas saistībā ar 
profesionālo darbību. Kvalifikāciju 
pārbaudes gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, informāciju par 
pakalpojumu sniedzēja apmācības kursiem, 
ciktāl tas vajadzīgs, lai novērtētu būtiskas 
atšķirības, kas varētu kaitēt sabiedrības
veselībai vai drošībai. Tās dalībvalsts 
kompetentās iestādes, kurā veic 

1. Šaubu gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, sniegt visu 
informāciju, kas attiecas uz pakalpojumu 
sniedzēja uzņēmējdarbības likumību un 
viņa reputāciju, kā arī informāciju par to, 
ka nav piemērotas disciplināras vai 
kriminālas sankcijas saistībā ar 
profesionālo darbību. Kvalifikāciju 
pārbaudes gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, informāciju par 
pakalpojumu sniedzēja apmācības kursiem, 
ciktāl tas vajadzīgs, lai novērtētu būtiskas 
atšķirības, kas varētu kaitēt sabiedrības
interesēm. Tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kurā veic uzņēmējdarbību, sniedz 
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uzņēmējdarbību, sniedz šo informāciju 
saskaņā ar 56. pantu.

šo informāciju saskaņā ar 56. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Divus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija ierosina tiesību 
aktu, ar kuru 11. pantā noteiktos piecus 
kvalifikācijas līmeņus pielīdzina astoņiem 
Eiropas kvalifikāciju sistēmas līmeņiem 
un Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu 
iekļauj Kopienas aquis.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
11. pants – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 13. pantu nepiemēro 
attiecībā uz 24., 25., 34., 35., un 44. pantā 
minētajām ārstniecības profesijām.

Or. de
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Grozījums Nr. 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
11. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Šās daļas c) apakšpunkta ii) daļu 
aizstāj ar šādu daļu:

svītrots

„
ii) reglamentēta izglītība vai apmācība 
vai — reglamentēto profesiju gadījumā —
profesionālā apmācība ar īpašu 

struktūru, ar kompetencēm, kas pārsniedz 
b līmenī paredzēto, kura atbilst i) daļā 
paredzētajam apmācības līmenim, ja šāda 
apmācība nodrošina salīdzināmu 
profesionālo standartu un sagatavo 
apmācāmo personu salīdzināmam 
pienākumu un funkciju līmenim ar 
nosacījumu, ka diplomam ir pievienots 
izcelsmes dalībvalsts izsniegts sertifikāts;
”.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 2005/36/EK 11. panta c) punkta ii) apakšpunktā ir atsauce uz II pielikumu, kurā 
augstvērtīga profesionālā apmācība ir pielīdzināta gadu ilgām akadēmiskām studijām. Ja 
tiktu svītrots II pielikums, uzņēmējas dalībvalsts iestādēm, lai noteiktu, vai uz konkrēto 
profesionālo kvalifikāciju attiecas 11. panta c) punkta ii) apakšpunkts, būtu jāizvērtē katrs
gadījums atsevišķi.

Grozījums Nr. 411
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
11. pants – c apakšpunkts – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) reglamentēta izglītība vai apmācība 
vai — reglamentēto profesiju gadījumā —
profesionālā apmācība ar īpašu struktūru,
ar kompetencēm, kas pārsniedz b līmenī 
paredzēto, kura atbilst i) daļā paredzētajam 
apmācības līmenim, ja šāda apmācība 
nodrošina salīdzināmu profesionālo 
standartu un sagatavo apmācāmo personu
salīdzināmam pienākumu un funkciju 
līmenim ar nosacījumu, ka diplomam ir 
pievienots izcelsmes dalībvalsts izsniegts 
sertifikāts;

ii) vai arī — reglamentētas profesijas
gadījumā — tāda II pielikumā minēta
apmācība ar īpašu struktūru, kura atbilst
i) punktā paredzētajam apmācības līmenim
un nodrošina salīdzināmu profesionālo 
standartu un kura sagatavo apmācāmo 
personu salīdzināmam pienākumu un 
funkciju līmenim. Saskaņā ar 58.a pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz II pielikumā iekļautā 
saraksta korekcijām, lai ņemtu vērā 
mācību programmas, kas atbilst 1. punkta 
c) apakšpunkta ii) punktā paredzētajiem 
priekšnoteikumiem;

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 2005/36/EK 11. panta c) punkta ii) apakšpunktā ir atsauce uz II pielikumu, kurā ir 
uzskaitītas veselības aprūpes profesijas, piemēram, fizioterapeita un logopēda profesija. 
11. panta c) punkta ii) apakšpunkts būtu jāsaglabā pašreizējā redakcijā. Būtu arī jāsaglabā 
iespēja koriģēt II pielikumā iekļauto sarakstu.

Grozījums Nr. 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
11. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) diploms, kas apliecina to, ka sekmīgi 
pabeigta apmācība pēcvidusskolas līmenī, 
kuras ilgums ir vismaz trīs gadi un nav 
ilgāks kā četri gadi, vai līdzvērtīga ilguma 
daļlaika apmācība, vai — ja to piemēro 
izcelsmes dalībvalstī — iegūts līdzvērtīgs 
skaits Eiropas kredītpunktu pārneses un 
uzkrāšanas sistēmas (turpmāk — ECTS) 
kredītpunktu universitātē vai augstskolā, 

d) diploms, kas apliecina to, ka sekmīgi 
pabeigta apmācība pēcvidusskolas līmenī, 
kuras ilgums ir vismaz trīs gadi un nav 
ilgāks kā četri gadi, vai līdzvērtīga ilguma 
daļlaika apmācība, kas atbilst līdzvērtīgam
Eiropas kredītpunktu pārneses un 
uzkrāšanas sistēmas (turpmāk — ECTS) —
ja to piemēro izcelsmes dalībvalstī —
kredītpunktu skaitam universitātē vai 
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vai citā mācību iestādē, kas nodrošina tādu 
pašu apmācības līmeni, kā arī — attiecīgā 
gadījumā — ka ir sekmīgi pabeigta 
profesionālā apmācība, kura vajadzīga 
papildus šādam pēcvidusskolas kursam;

augstskolā, vai citā mācību iestādē, kas 
nodrošina tādu pašu apmācības līmeni, kā 
arī — attiecīgā gadījumā — ka ir sekmīgi 
pabeigta profesionālā apmācība, kura 
vajadzīga papildus šādam pēcvidusskolas 
kursam;

Or. el

Pamatojums

Iespēja sekmju līmeni izteikt ECTS kredītpunktos būtu jāparedz nevis kā izvēles iespēja, bet 
gan kā papildinājums konkrēti noteiktam apmācības ilgumam.

Grozījums Nr. 413
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
11. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) diploms, kas apliecina to, ka sekmīgi 
pabeigts pēcvidusskolas kurss, kura ilgums 
ir vismaz četri gadi, vai līdzvērtīga ilguma 
daļlaika apmācība, vai — ja to piemēro 
izcelsmes dalībvalstī — iegūts līdzvērtīgs 
skaits ECTS kredītpunktu universitātē vai 
augstskolā, vai citā mācību iestādē, kas 
nodrošina tādu pašu apmācības līmeni, kā 
arī — attiecīgā gadījumā — ka ir sekmīgi 
pabeigta profesionālā apmācība, kura 
vajadzīga papildus šādam pēcvidusskolas 
kursam.

e) diploms, kas apliecina to, ka sekmīgi 
pabeigts pēcvidusskolas kurss, kura ilgums
ir vismaz četri gadi, vai līdzvērtīga ilguma 
daļlaika apmācība, vai — ja to piemēro 
izcelsmes dalībvalstī — iegūts līdzvērtīgs 
skaits ECTS kredītpunktu universitātē vai 
augstskolā, vai citā mācību iestādē, kas 
nodrošina tādu pašu apmācības līmeni, kā 
arī — attiecīgā gadījumā — ka ir sekmīgi 
pabeigta profesionālā apmācība, kura 
vajadzīga papildus šādam pēcvidusskolas 
kursam.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts
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Direktīva 2005/36/EK
11. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) diploms, kas apliecina to, ka sekmīgi 
pabeigts pēcvidusskolas kurss, kura ilgums 
ir vismaz četri gadi, vai līdzvērtīga ilguma 
daļlaika apmācība, vai — ja to piemēro 
izcelsmes dalībvalstī — iegūts līdzvērtīgs 
skaits ECTS kredītpunktu universitātē vai 
augstskolā, vai citā mācību iestādē, kas 
nodrošina tādu pašu apmācības līmeni, kā 
arī — attiecīgā gadījumā — ka ir sekmīgi 
pabeigta profesionālā apmācība, kura 
vajadzīga papildus šādam pēcvidusskolas 
kursam.

e) diploms, kas apliecina to, ka sekmīgi 
pabeigts pēcvidusskolas kurss, kura ilgums 
ir vismaz četri gadi, vai līdzvērtīga ilguma 
daļlaika apmācība, kas atbilst līdzvērtīgam
ECTS — ja to piemēro izcelsmes 
dalībvalstī — kredītpunktu skaitam
universitātē vai augstskolā, vai citā mācību 
iestādē, kas nodrošina tādu pašu apmācības 
līmeni, kā arī — attiecīgā gadījumā — ka ir 
sekmīgi pabeigta profesionālā apmācība, 
kura vajadzīga papildus šādam 
pēcvidusskolas kursam.

Or. el

Pamatojums

Iespēja sekmju līmeni izteikt ECTS kredītpunktos būtu jāparedz nevis kā izvēles iespēja, bet 
gan kā papildinājums konkrēti noteiktam apmācības ilgumam.

Grozījums Nr. 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Otro daļu svītro. svītrots

Or. de

Pamatojums

Pielīdzināts 11. panta c) punkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz II pielikumā iekļautā saraksta 
korekcijām, lai ņemtu vērā mācību 
programmas, kas atbilst 1. punkta 
c) punkta ii) apakšpunktā paredzētajiem 
priekšnoteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Pielīdzināts 11. panta c) punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 417
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākt un veikt darbību profesijā, kā 
minēts 1. punktā, atļauj arī pretendentiem,
kam ir kompetences apliecinājums vai 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošs 
dokuments, kā minēts 11. pantā, ko 
izdevusi cita dalībvalsts, kura 
nereglamentē šo profesiju.

2. Sākt un veikt darbību profesijā, kā 
minēts 1. punktā, atļauj arī tiem
pretendentiem, kas iepriekšējo desmit
gadu laikā divus gadus veikuši pilna laika 
darbību minētajā punktā norādītajā 
profesijā citā dalībvalstī, kura 
nereglamentē šo profesiju, un ar 
nosacījumu, ka šiem pretendentiem ir 
viens vai vairāki kompetences 
apliecinājumi vai oficiālo kvalifikāciju 
apliecinoši dokumenti.

Or. de
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Grozījums Nr. 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākt un veikt darbību profesijā, kā 
minēts 1. punktā, atļauj arī pretendentiem,
kam ir kompetences apliecinājums vai 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošs 
dokuments, kā minēts 11. pantā, ko 
izdevusi cita dalībvalsts, kura
nereglamentē šo profesiju.

2. Sākt un veikt darbību profesijā, kā 
minēts 1. punktā, atļauj arī tam 
pretendentam, kas iepriekšējo desmit gadu 
laikā divus gadus veikuši pilna laika 
darbību šajā profesijā citā dalībvalstī, 
kura šo profesiju nereglamentē tiesību 
aktos, ar nosacījumu, ka šim 
pretendentam ir viens vai vairāki 
kompetences apliecinājumi vai 
kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Or. el

Pamatojums

Atceļot prasību par divus gadus ilgu profesionālo darbību tajās profesijās, kuras izcelsmes 
valsts tiesību aktos netiek reglamentētas, radīsies situācija, kad tiks atzīti tikai kvalifikāciju 
apliecinoši dokumenti, un netiks ņemta vērā profesionālā kompetence, tāpēc ar šo grozījumu 
atkal ir ieviests šis noteikums.

Grozījums Nr. 419
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā 
kompetences apliecinājuma vai oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
gadījumā, vai tāda sertifikāta gadījumā, kas 

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā 
kompetences apliecinājuma vai oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
gadījumā, vai tāda sertifikāta gadījumā, kas 
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apliecina reglamentētu izglītību vai 
apmācību vai profesionālo apmācību ar 
īpašu struktūru, kura ir līdzvērtīga
11. panta c) apakšpunkta i) daļā
paredzētajam līmenim, uzņēmēja 
dalībvalsts pieņem izcelsmes dalībvalsts 
apliecināto līmeni.

apliecina reglamentētu izglītību vai 
apmācību vai profesionālo apmācību ar 
īpašu struktūru, kura ir līdzvērtīga
11. panta c) punktā paredzētajam līmenim, 
uzņēmēja dalībvalsts pieņem izcelsmes 
dalībvalsts apliecināto līmeni.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 11. panta ii) apakšpunktā ir atsauce uz šīs direktīvas II pielikumu, kurā ir iekļautas 
veselības aprūpes profesijas un nodarbošanās veselības aprūpes jomā. Mobilitātes labad arī 
attiecībā uz šīm specifiskajām strukturētajām apmācības programmām būtu jāatzīst izcelsmes 
dalībvalsts apliecinātais apmācības līmenis.

Grozījums Nr. 420
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā 
kompetences apliecinājuma vai oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
gadījumā, vai tāda sertifikāta gadījumā, kas 
apliecina reglamentētu izglītību vai 
apmācību vai profesionālo apmācību ar 
īpašu struktūru, kura ir līdzvērtīga
11. panta c) apakšpunkta i) daļā
paredzētajam līmenim, uzņēmēja 
dalībvalsts pieņem izcelsmes dalībvalsts 
apliecināto līmeni.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā 
kompetences apliecinājuma vai oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
gadījumā, vai tāda sertifikāta gadījumā, kas 
apliecina reglamentētu izglītību vai 
apmācību vai profesionālo apmācību ar 
īpašu struktūru, kura ir līdzvērtīga
11. panta c) punktā paredzētajam līmenim, 
uzņēmēja dalībvalsts pieņem izcelsmes 
dalībvalsts apliecināto līmeni.

Or. de

Grozījums Nr. 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā 
kompetences apliecinājuma vai oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
gadījumā, vai tāda sertifikāta gadījumā, kas 
apliecina reglamentētu izglītību vai 
apmācību vai profesionālo apmācību ar 
īpašu struktūru, kura ir līdzvērtīga
11. panta c) apakšpunkta i) daļā
paredzētajam līmenim, uzņēmēja 
dalībvalsts pieņem izcelsmes dalībvalsts 
apliecināto līmeni.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā 
kompetences apliecinājuma vai oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
gadījumā, vai tāda sertifikāta gadījumā, kas 
apliecina reglamentētu izglītību vai 
apmācību vai profesionālo apmācību ar 
īpašu struktūru, kura ir līdzvērtīga
11. panta c) punktā paredzētajam līmenim, 
uzņēmēja dalībvalsts pieņem izcelsmes 
dalībvalsts apliecināto līmeni.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 11. panta ii) apakšpunktā ir atsauce uz šīs direktīvas II pielikumu, kurā ir iekļauti
augstvērtīgas profesionālās apmācības veidi. Iekļaujot visu 11. panta c) punktu, šie 
profesionālās apmācības veidi tiek pielīdzināti akadēmiskajai izglītībai.

Grozījums Nr. 422
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā 
kompetences apliecinājuma ieguvējiem, ja 
valsts kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai 
šajā profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir 
ietverta 11. panta d) vai e) apakšpunkta
klasifikācijā.

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā 
kompetences apliecinājuma, kura līmenis 
atbilst uzņēmējas dalībvalsts prasītajam 
līmenim, ieguvējiem, ja valsts 
kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai šajā
profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir ietverta 
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11. panta d) vai e) punkta klasifikācijā.

Or. de

Pamatojums

Jo īpaši brīvajās profesijās (ārsti, farmaceiti, nodokļu konsultanti, notāri, advokāti, arhitekti 
un civilie inženieri, advokāti patentu lietās, veterinārārsti un zobārsti) ir jāsaglabā valsts
kvalifikācijas līmeņi, ņemot vērā šo profesiju pārstāvju neaizstājamos un augsti kvalificētos 
pakalpojumus būtiski svarīgās dzīves jomās, piemēram, veselības aprūpes, tiesību un vides 
apbūves jomā.

Grozījums Nr. 423
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā 
kompetences apliecinājuma ieguvējiem, ja 
valsts kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai 
šajā profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir 
ietverta 11. panta d) vai e) apakšpunkta
klasifikācijā.

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā
11. panta a) punktā minētā kompetences 
apliecinājuma ieguvējiem, ja valsts 
kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai šajā 
profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir ietverta 
11. panta d) vai e) punkta klasifikācijā.

Or. de

Grozījums Nr. 424
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
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uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā 
kompetences apliecinājuma ieguvējiem, ja 
valsts kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai 
šajā profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir 
ietverta 11. panta d) vai e) apakšpunkta
klasifikācijā.

uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā
11. panta a) punktā minētā kompetences 
apliecinājuma ieguvējiem, ja valsts 
kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai šajā 
profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir ietverta 
11. panta d) vai e) punkta klasifikācijā.

Or. de

Grozījums Nr. 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā 
kompetences apliecinājuma ieguvējiem, ja 
valsts kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai 
šajā profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir 
ietverta 11. panta d) vai e) apakšpunkta
klasifikācijā.

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā
11. panta a) punktā minētā kompetences 
apliecinājuma ieguvējiem, ja valsts 
kvalifikācija, kas vajadzīga darbībai šajā 
profesijā šīs dalībvalsts teritorijā, ir ietverta 
11. panta c), d) vai e) punkta klasifikācijā.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātais regulējums nodrošinās automātisku pāreju no 1. līmeņa uz 3. līmeni. 
Turklāt saskaņā ar Komisijas ierosināto regulējumu dalībvalstis varēs atteikt automātisku 
pāreju no 3. līmeņa uz 4. līmeni. Tas varētu ierobežot personu ar augstvērtīgu profesionālo 
apmācību mobilitāti, jo šo personu iedalījums 3. vai 4. līmenī dalībvalstīs ir atšķirīgs.

Grozījums Nr. 426
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts (jauns)
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Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecībā uz jaunu publiski pieejamu 
aptieku izveidi dalībvalstīm nav 
pienākuma atzīt V pielikuma 
5.6.2. punktā minētos kvalifikāciju
apliecinošos dokumentus. Šā punkta 
izpratnē par jaunām aptiekām uzskata arī 
aptiekas, kas atvērtas mazāk nekā trīs 
gadus.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar minēto Tiesas judikatūru nav vajadzīgs svītrot tā dēvēto „trīs gadu klauzulu”. 
Eiropas Savienības Tiesa iedibinātajā judikatūrā nav apšaubījusi šā regulējuma likumību, tā 
drīzāk vairākkārt ir norādījusi, ka dalībvalstis ir pilnvarotas patstāvīgi pieņemt 
fundamentālus lēmumus par farmaceitiskās darbības organizēšanu.

Grozījums Nr. 427
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:

svītrots

„
1. Direktīvas 13. pants neliedz uzņēmējai 
dalībvalstij pieprasīt pretendentam pabeigt 
adaptācijas periodu, kas var ilgt līdz trim 
gadiem, vai veikt zināšanu pārbaudi, ja 
viņa iegūtā apmācība ietver būtiski 
atšķirīgus profesionālo darbību 
jautājumus salīdzinājumā ar uzņēmējas 
dalībvalsts apmācībā ietvertajiem 
jautājumiem.
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”

Or. de

Grozījums Nr. 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata, ka otrajā daļā 
minētais izņēmums ir nepiemērots vai ka 
tas neatbilst Savienības tiesību aktiem, tā
pieņem īstenošanas lēmumu sešu mēnešu 
laikā pēc visas vajadzīgās informācijas 
saņemšanas, lai pieprasītu attiecīgajai 
dalībvalstij nepiemērot paredzēto 
pasākumu. Ja Komisija nav reaģējusi šajā 
termiņā, izņēmumu var piemērot.

Ja Komisija pēc vajadzīgās informācijas 
saņemšanas uzskata, ka otrajā daļā 
minētais izņēmums ir nepiemērots vai 
neatbilst Kopienas tiesību aktiem, tā 
attiecīgajai dalībvalstij pieprasa 
nepiemērot paredzēto pasākumu. Ja pēc šā 
termiņa beigām Komisija nav reaģējusi, 
izņēmumu var piemērot.

Or. el

Pamatojums

Tajos gadījumos, kad izņēmums ir pienācīgi pamatots un tiek uzskatīts par vajadzīgu, 
dalībvalstīm jāļauj pieņemt lēmumu patstāvīgi.

Grozījums Nr. 429
Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu 
pēc pirmās daļas:

svītrots

„
Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
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dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it 
sevišķi attiecībā uz piemērojamiem tiesību 
aktiem.
”

Or. en

Grozījums Nr. 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu 
pēc pirmās daļas:

svītrots

„
Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it 
sevišķi attiecībā uz piemērojamiem tiesību 
aktiem.
”

Or. fr

Grozījums Nr. 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 

Attiecībā uz notāra profesiju uzņēmēja 
dalībvalsts var, nosakot kompensācijas 
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pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it sevišķi 
attiecībā uz piemērojamiem tiesību aktiem.

pasākumu, ņemt vērā šīs profesijas 
konkrētās darbības savā teritorijā, it sevišķi 
attiecībā uz piemērojamiem tiesību aktiem.

Uzņēmēja dalībvalsts var prasīt, lai 
pretendents pirms kvalifikācijas 
atbilstības pārbaudes pabeigtu 
pielāgošanos, kas nav ilgāka par sešiem
mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Grozījums Nr. 432
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 5. punktā „būtiski 
atšķirīgi jautājumi” ir jautājumi, kuru 
pārzināšana ir būtiska darbības veikšanai 

4. Šā panta 1. un 5. punktā „būtiski 
atšķirīgi jautājumi” ir jautājumi, kuru 
pārzināšana un profesionāla izpratne ir 
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attiecīgajā profesijā un attiecībā uz kuriem 
ieceļotāja saņemtā apmācība tās ilguma vai 
satura nozīmē būtiski atšķiras no 
apmācības, kas vajadzīga uzņēmējā 
dalībvalstī.

būtiska darbības veikšanai attiecīgajā 
profesijā un attiecībā uz kuriem ieceļotāja 
saņemtā apmācība tās satura nozīmē 
būtiski atšķiras no apmācības, kas 
vajadzīga uzņēmējā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 5. punktā „būtiski 
atšķirīgi jautājumi” ir jautājumi, kuru 
pārzināšana ir būtiska darbības veikšanai 
attiecīgajā profesijā un attiecībā uz kuriem 
ieceļotāja saņemtā apmācība tās ilguma vai
satura nozīmē būtiski atšķiras no 
apmācības, kas vajadzīga uzņēmējā 
dalībvalstī.

4. Šā panta 1. un 5. punktā „būtiski 
atšķirīgi jautājumi” ir jautājumi, kuru 
pārzināšana ir būtiska darbības veikšanai 
attiecīgajā profesijā un attiecībā uz kuriem 
ieceļotāja saņemtā apmācība tās ilguma vai
satura nozīmē būtiski atšķiras no 
apmācības, kas vajadzīga uzņēmējā 
dalībvalstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 434
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punktu piemēro, atbilstīgi 
ņemot vērā proporcionalitātes principu. Jo 
īpaši, ja uzņēmēja dalībvalsts paredz prasīt, 
lai pretendents pabeidz adaptācijas periodu 
vai veic zināšanu pārbaudi, tad tai vispirms 

5. Šā panta 1. punktu piemēro, atbilstīgi 
ņemot vērā proporcionalitātes principu. Jo 
īpaši, ja uzņēmēja dalībvalsts paredz prasīt, 
lai pretendents pabeidz adaptācijas periodu 
vai veic zināšanu pārbaudi, tad tai vispirms 
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jāpārliecinās par to, vai zināšanas, prasmes 
un kompetences, ko pretendents apguvis 
savas profesionālās pieredzes un 
mūžizglītības gaitā dalībvalstī vai trešā 
valstī, ir tādas zināšanas, prasmes un 
kompetences, kuras pilnīgi vai daļēji aptver 
4. punktā minētos būtiski atšķirīgos 
jautājumus.

jāpārliecinās par to, vai zināšanas, prasmes 
un kompetences, ko pretendents apguvis 
savas profesionālās pieredzes gaitā 
dalībvalstī vai trešā valstī, ir tādas ar 
attiecīgo profesiju saistītas zināšanas, 
prasmes un kompetences, kuras pilnīgi vai 
daļēji aptver 4. punktā minētos būtiski 
atšķirīgos jautājumus.

Or. de

Grozījums Nr. 435
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paskaidrojumu par būtiskām atšķirībām 
saturā;

c) paskaidrojumu par būtiskām atšķirībām 
saturā un paskaidrojumu par to, kādā ziņā 
šīs atšķirības ietekmē attiecīgās profesijas 
pārstāvja spēju veikt profesionālo darbību 
uzņēmējā dalībvalstī;

Or. fr

Grozījums Nr. 436
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paskaidrojumu, kādēļ šo būtisko 
atšķirību dēļ pretendents nevar atbilstīgi 
veikt darbību savā profesijā uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā;

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) paskaidrojumu, kādēļ šīs būtiskās 
atšķirības nevar kompensēt ar pretendenta 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas 
iegūtas viņa profesionālās pieredzes un 
mūžizglītības gaitā.

e) paskaidrojumu, kādēļ šīs būtiskās 
atšķirības nevar kompensēt ar pretendenta 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas 
iegūtas viņa profesionālās pieredzes un
kompetentās iestādes apliecinātas
mūžizglītības gaitā.

Or. el

Pamatojums

Sabiedrības veselības un drošības labad dalībvalstīm ir pienākums pārbaudīt, attiecībā uz 
kurām profesijām ir pieļaujami daļēji izņēmumi.

Grozījums Nr. 438
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1. punktā minēto zināšanu 
pārbaudi rīko vismaz divreiz gadā, un
pretendentiem ir tiesības vismaz vienu reizi 
atkārtoti veikt pārbaudi, ja viņi nav 
nokārtojuši pirmo pārbaudi.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minēto zināšanu pārbaudi var 
veikt vēlākais sešus mēnešus pēc rīkojuma 
par kompensācijas pasākuma 
piemērošanu konkrētam pretendentam, 
kas iesniedzis pieteikumu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai. Pretendentiem ir
tiesības vismaz vienu reizi atkārtoti veikt 
pārbaudi, ja viņi nav nokārtojuši pirmo 
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pārbaudi.

Or. cs

Pamatojums

Pretējā gadījumā dalībvalstīm divreiz gadā būtu jāpiedāvā zināšanu pārbaude arī tad, ja 
nebūtu neviena pieteikuma par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Jo īpaši attiecībā uz 
mazāk mobilām profesijām un mazākās dalībvalstīs šie pasākumi būtu pārspīlēti un radītu 
pārmērīgu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 439
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – f apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 8. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Pēc 8. punkta pievieno šādu jaunu 
punktu:
Saistībā ar 1. līdz 8. punktu — no 
[norādiet datumu — nākamā diena pēc 
3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes 
Komisijai un citām dalībvalstīm iesniedz 
publiski pieejamus ziņojumus par 
lēmumiem attiecībā uz kompensācijas 
pasākumiem, tostarp šo pasākumu 
pamatojumu, kā arī par to, vai 
saskaņošana ar citām dalībvalstīm ir 
uzlabota, tostarp piemērojot kopējos 
apmācības principus.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstu kompensācijas mehānismu pārredzamu un 
saskaņotu piemērošanu.
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Grozījums Nr. 440
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
17. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants (jauns)

13.a Dalībvalsts citu valstu profesionāļiem 
nepārtrauktas profesionālās attīstības 
apliecinājumu drīkst prasīt tikai tādos 
gadījumos, ja uzņēmēja dalībvalsts arī 
saviem valstspiederīgajiem prasa veikt 
šādus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
III nodaļa – virsraksts un noteikumi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Direktīvas III nodaļas virsrakstu 
aizstāj ar šādu tekstu:
Ar apmācības prasībām un apmācības 
līmenim piemērojamiem kopējiem 
noteikumiem pamatota atzīšana.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgi grozījumi būs jāveic 
visā tekstā.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva 2005/36/EK
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz IV pielikumā izklāstīto to 
darbību sarakstu korekcijām, kurām 
piemēro profesionālās pieredzes atzīšanu 
atbilstīgi 16. pantam, lai atjauninātu vai 
precizētu nomenklatūru, ja tas nav saistīts 
ar atsevišķu kategoriju darbību jomas 
sašaurināšanu.

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz IV pielikumā izklāstīto to 
darbību sarakstu korekcijām, kurām 
piemēro profesionālās pieredzes atzīšanu 
atbilstīgi 16. pantam, lai atjauninātu vai 
precizētu nomenklatūru, ja tas nav saistīts 
ar atsevišķu kategoriju darbību jomas 
sašaurināšanu vai atsevišķu, jau 
IV pielikuma sarakstā iekļautu darbību
iekļaušanu citā sarakstā.

Or. de

Grozījums Nr. 443
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Direktīva 2005/36/EK
21. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Direktīvas 21. panta 4., 6. un 7. punktu 
svītro.

15. Direktīvas 21. panta 7. punktu svītro.

Or. de

Grozījums Nr. 444
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)
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Direktīva 2005/36/EK
21. pants – 8. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a Dalībvalstis drīkst prasīt, ka
profesionāļi, kuriem ir V pielikuma 5.1.1., 
5.1.2., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 
5.5.2., 5.6.2. un 5.7.1. punktā minētie 
kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, 
1. punktā noteiktās priekšrocības drīkst 
izmantot tikai tad, ja šīs personas minēto 
kvalifikāciju ir ieguvušas pēdējo trīs gadu 
laikā vai ja tās, uzrādot kompetentās 
iestādes vai citas atbilstīgas organizācijas 
apliecinājumu, var pierādīt, ka piecos 
gados pirms apliecinājuma izsniegšanas 
attiecīgā persona ir vismaz trīs gadus pēc 
kārtas faktiski un likumīgi veikusi 
konkrēto profesionālo darbību. Ja šie 
noteikumi nav izpildīti, dalībvalsts 
profesionālo kvalifikāciju drīkst novērtēt 
vai nu saskaņā ar noteikumiem, kas 
izklāstīti III iedaļas I nodaļā, vai ierobežot 
piekļuvi profesionālajai darbībai saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jānodrošina iespēja kompetentajām iestādēm automātisku atzīšanu saistīt ar 
prasību pierādīt nesenu un atbilstīgu profesionālu pieredzi.

Grozījums Nr. 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a Direktīvas 21. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
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4. Attiecībā uz jaunu publiski pieejamu 
aptieku izveidi dalībvalstīm nav 
pienākuma atzīt V pielikuma 
5.6.2. punktā minētos kvalifikāciju 
apliecinošos dokumentus. Šā punkta 
izpratnē par jaunām aptiekām uzskata arī 
aptiekas, kas atvērtas mazāk nekā trīs 
gadus.

Or. de

Pamatojums

Tā kā vēl joprojām dalībvalstīs ir atšķirīgs tiesiskais regulējums attiecībā uz aptieku izveidi, ir 
jāsaglabā trīs gadu klauzula.

Grozījums Nr. 446
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Direktīva 2005/36/EK
21.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajam 
paziņojumam pievieno ziņojumu, kas 
parāda oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu atbilstību šīs direktīvas 
attiecīgajām prasībām. Ziņojumu izdod 
atbilstīga iestāde vai struktūra, ko ir 
norīkojusi dalībvalsts un kas var novērtēt 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu atbilstību šai direktīvai.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 447
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
21.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajam 
paziņojumam pievieno ziņojumu, kas 
parāda oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu atbilstību šīs direktīvas 
attiecīgajām prasībām. Ziņojumu izdod 
atbilstīga iestāde vai struktūra, ko ir 
norīkojusi dalībvalsts un kas var novērtēt 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu atbilstību šai direktīvai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Direktīva 2005/36/EK
21.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajam 
paziņojumam pievieno ziņojumu, kas 
parāda oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu atbilstību šīs direktīvas 
attiecīgajām prasībām. Ziņojumu izdod 
atbilstīga iestāde vai struktūra, ko ir 
norīkojusi dalībvalsts un kas var novērtēt 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu atbilstību šai direktīvai.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 449
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
21.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija uzskata, ka 1. punktā 
minētie paziņotie tiesību akti neatbilst šai 
direktīvai, tā sešu mēnešu laikā pēc visas 
vajadzīgās informācijas saņemšanas 
pieņem īstenošanas lēmumu par šo 
neatbilstību.

4. Ja Komisija uzskata, ka 1. punktā 
minētie paziņotie tiesību akti neatbilst šai 
direktīvai, tā sešu mēnešu laikā pēc visas 
vajadzīgās informācijas saņemšanas, 
piemērojot 58. panta 2. punktā minēto 
procedūru, pieņem īstenošanas lēmumu 
par šo neatbilstību.

Or. de

Grozījums Nr. 450
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Direktīvas 22. pantam pievieno šādu 
otro daļu:

svītrots

„
Saistībā ar pirmās daļas 
b) apakšpunktu — no [ievietojiet 
datumu — nākamā diena pēc 3. panta 
1. punkta pirmajā daļā noteiktā datuma] 
un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes 
Komisijai un citām dalībvalstīm iesniedz 
publiski pieejamus ziņojumus par savām 
tālākizglītības un tālākapmācības 
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, 
vispārējās aprūpes māsām, zobārstiem, 
specializētiem zobārstiem, 
veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.
”
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Or. de

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 451
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar pirmās daļas b) apakšpunktu —
no [ievietojiet datumu — nākamā diena 
pēc 3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes Komisijai 
un citām dalībvalstīm iesniedz publiski 
pieejamus ziņojumus par savām 
tālākizglītības un tālākapmācības 
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.

Saistībā ar pirmās daļas b) apakšpunktu —
no [ievietojiet datumu — nākamā diena 
pēc 3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes Komisijai 
un citām dalībvalstīm iesniedz publiski 
pieejamus ziņojumus par savām 
tālākizglītības un tālākapmācības 
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem. Dalībvalstīs jābūt 
nepārtrauktas profesionālās izaugsmes 
sistēmām, lai veselības aprūpes 
profesionāļiem nodrošinātu iespēju 
regulāri atjaunināt kompetences.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar pirmās daļas b) apakšpunktu —
no [ievietojiet datumu — nākamā diena 
pēc 3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes Komisijai 
un citām dalībvalstīm iesniedz publiski 
pieejamus ziņojumus par savām 
tālākizglītības un tālākapmācības 
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.

Saistībā ar pirmās daļas b) apakšpunktu —
no [ievietojiet datumu — nākamā diena 
pēc 3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes Komisijai 
un citām dalībvalstīm iesniedz publiski 
pieejamus, precīzus, visaptverošus un 
viegli pieejamus novērtējuma ziņojumus 
par savām tālākizglītības un 
tālākapmācības procedūrām, kas saistītas ar 
medicīnas ārstiem, medicīnas 
speciālistiem, vispārējās aprūpes māsām, 
zobārstiem, specializētiem zobārstiem, 
veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar pirmās daļas b) apakšpunktu —
no [ievietojiet datumu — nākamā diena 
pēc 3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes Komisijai 
un citām dalībvalstīm iesniedz publiski 
pieejamus ziņojumus par savām
tālākizglītības un tālākapmācības
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.

Saistībā ar pirmās daļas b) apakšpunktu —
no [ievietojiet datumu — nākamā diena 
pēc 3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes Komisijai 
un citām dalībvalstīm iesniedz publiski 
pieejamus ziņojumus par savām
nepārtrauktas profesionālās izaugsmes
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem. Dalībvalstu nepārtrauktas 
profesionālās izaugsmes sistēmās jābūt 
pasākumiem, kas veselības aprūpes 
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profesionāļiem nodrošinātu iespēju 
regulāri atjaunināt prasmes un zināšanas 
par profesionālās ētikas kodeksiem.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar pirmās daļas b) apakšpunktu —
no [ievietojiet datumu — nākamā diena 
pēc 3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes Komisijai 
un citām dalībvalstīm iesniedz publiski 
pieejamus ziņojumus par savām 
tālākizglītības un tālākapmācības 
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.

Saistībā ar pirmās daļas b) apakšpunktu —
no [ievietojiet datumu — nākamā diena 
pēc 3. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktā 
datuma] un reizi piecos gados pēc tam —
dalībvalstu kompetentās iestādes Komisijai 
un citām dalībvalstīm iesniedz publiski 
pieejamus ziņojumus par savām 
tālākizglītības un tālākapmācības 
procedūrām, kas saistītas ar medicīnas 
ārstiem, medicīnas speciālistiem, vispārējās 
aprūpes māsām, zobārstiem, specializētiem 
zobārstiem, veterinārārstiem,
specializētiem veterināriem ķirurgiem,
vecmātēm, farmaceitiem un specializētiem
farmaceitiem.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
22. pants – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīs jābūt nepārtrauktas 
profesionālās izaugsmes sistēmām, lai 
veselības aprūpes profesionāļiem 
nodrošinātu iespēju regulāri atjaunināt 
kompetences.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ārsta pamatapmācība ir kopā vismaz
piecus gadus ilgas studijas, ko var izteikt 
arī līdzvērtīgā skaitā ECTS kredītpunktu, 
un 5500 stundas teorētiskās un praktiskās 
apmācības, ko nodrošina vai pārrauga 
universitāte.

2. Ārsta pamatapmācība ir kopā vismaz
sešus gadus ilgas studijas, ko var izteikt arī 
līdzvērtīgā skaitā ECTS kredītpunktu, un 
5500 stundas teorētiskās un praktiskās 
apmācības, ko nodrošina vai pārrauga 
universitāte.

Attiecībā uz personām, kuras sākušas 
studijas pirms 1972. gada 1. janvāra, 
pirmajā daļā minētais apmācību kurss var 
ietvert sešus mēnešus ilgu universitātes 
līmeņa pilna laika praktisko apmācību 
kompetentu iestāžu uzraudzībā.
Neskarot 1. punktu, dalībvalstis 
izņēmuma gadījumos saskaņā ar
21.a pantā noteikto procedūru var ziņot 
par citu apmācību, kuras ilgums ir 
mazāks par sešiem gadiem un ko var 
izteikt ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu, ja šī apmācība ietver vismaz 
5500 stundas teorētiskās un praktiskās 
apmācības, ko nodrošina vai pārrauga 
universitāte. Šajā gadījumā 21.a panta 
2. punktā minētajam ziņojumam pievieno 
papildu vērtējumu, kuru veikusi 
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neatkarīga iestāde un ar kuru apliecina, 
ka minētā apmācība ir pietiekami 
augstvērtīga un atbilst šīs direktīvas 
prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 457
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ārsta pamatapmācība ir kopā vismaz
piecus gadus ilgas studijas, ko var izteikt 
arī līdzvērtīgā skaitā ECTS kredītpunktu, 
un 5500 stundas teorētiskās un praktiskās 
apmācības, ko nodrošina vai pārrauga 
universitāte.

2. Ārsta pamatapmācība ir kopā vismaz
sešus gadus ilgas studijas, ko var izteikt arī 
līdzvērtīgā skaitā ECTS kredītpunktu, un 
5500 stundas teorētiskās un praktiskās 
apmācības, ko nodrošina vai pārrauga 
universitāte.

Or. sv

Grozījums Nr. 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas studijas, ko var izteikt 
arī līdzvērtīgā skaitā ECTS kredītpunktu, 
un 5500 stundas teorētiskās un praktiskās 
apmācības, ko nodrošina vai pārrauga 
universitāte.

2. Ārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas studijas, ko papildus var 
izteikt arī līdzvērtīgā skaitā ECTS 
kredītpunktu, un 5500 stundas teorētiskās 
un praktiskās apmācības, ko nodrošina vai 
pārrauga universitāte.

Or. de
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Pamatojums

Eiropas valstīs ir atšķirīga ECTS punktu piešķiršanas kārtība. Ar piešķirtajiem ECTS 
punktiem nevar aizstāt citus kritērijus, bet šos punktus var norādīt papildus.

Grozījums Nr. 459
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ārsta pamatapmācība ir kopā vismaz
piecus gadus ilgas studijas, ko var izteikt 
arī līdzvērtīgā skaitā ECTS kredītpunktu, 
un 5500 stundas teorētiskās un praktiskās 
apmācības, ko nodrošina vai pārrauga 
universitāte.

2. Ārsta pamatapmācība ir kopā vismaz
sešus gadus ilgas studijas, ko var izteikt arī 
līdzvērtīgā skaitā ECTS kredītpunktu, un 
5500 stundas teorētiskās un praktiskās 
apmācības, ko nodrošina vai pārrauga 
universitāte.

Or. fr

Pamatojums

Lai apmācības sistēmas būtu iespējams saskaņot, pielīdzinot tās „augstākam līmenim”, 
apmācības obligātajam līmenim būtu jāatbilst līmenim, kas šobrīd ir spēkā saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK, t. i., sešiem gadiem. Tas īpaši ir jāņem vērā arī saistībā ar praksi 
slimnīcās.

Grozījums Nr. 460
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
„
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Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:
a) šā panta 3. punkta a) apakšpunktā 
minēto zinātņu zināšanu atbilstību 
saskaņā ar zinātnes un tehnoloģiju 
progresu, kā arī vajadzīgās kompetences, 
ar ko būtu saistītas šādas zināšanas;
b) šā panta 3. punkta b) apakšpunktā 
minēto jautājumu izpratnes pietiekamības 
līmeni, kā arī šādai izpratnei vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam un izglītības 
attīstībai dalībvalstīs;
c) atbilstīgas zināšanas par klīniskajām 
disciplīnām un praksi, kā minēts 
3. punkta c) apakšpunktā, un vajadzīgās 
kompetences, kas jāiegūst ar šādām 
zināšanām, ņemot vērā zinātnes un 
tehnoloģiju progresu;
d) šā panta 3. punkta d) apakšpunktā 
minētās klīniskās pieredzes piemērotību 
un vajadzīgās kompetences, ar ko jābūt 
saistītai šādai pieredzei, ņemot vērā 
zinātnes un tehnoloģiju progresu, kā arī 
izglītības attīstību dalībvalstīs.
”

Or. de

Grozījums Nr. 461
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
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priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu:

Or. en

Grozījums Nr. 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu
punktu:
2. Specializētā ārsta apmācība ir 
teorētiskā un praktiskā apmācība 
universitātē vai apmācīt tiesīgā slimnīcā, 
vai — attiecīgā gadījumā — ārstniecības 
iestādē, ko šādam nolūkam 
apstiprinājušas kompetentas iestādes vai 
struktūras.
Dalībvalstis nodrošina dažādām 
specialitātēm noteikto obligāto prasību, 
kas minētas V pielikuma 5.1.3. punktā, 
ievērošanu attiecībā uz specializēto ārstu 
apmācības ilgumu un saturu. Apmācību 
uzrauga kompetentās iestādes vai 
struktūras. Tā ietver apmācāmā 
specializētā ārsta personisku dalību 
darbībā un pienākumos saistībā ar 
attiecīgajiem pakalpojumiem.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu zināšanu, praktisko un vispārējo profesionālo spēju vienotu pārbaudi, Eiropā 
būtu jāievieš ārsta un specializētā ārsta vienota definīcija, kurā norādīts apmācības ilgums 
un saturs. Izstrādājot kritērijus, Komisijai būtu jāizmanto Eiropas profesionālo apvienību 
speciālās zināšanas. Šim priekšlikumam jārosina diskusijas par atbilstīgiem vienādošanas 
pasākumiem.
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Grozījums Nr. 463
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu
punktu:
2. Dalībvalstis nodrošina, ka specializēto 
ārstu apmācības prasības atbilst šādiem 
nosacījumiem:
a) tā ir vismaz piecus gadus ilga, ko var 
papildināt ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu; šādu apmācību uzrauga 
kompetentās iestādes vai struktūras; tā 
ietver apmācāmā specializētā ārsta 
personisku dalību darbībā un pienākumos 
saistībā ar attiecīgajiem pakalpojumiem;
b) tā apliecina, ka apmācītais 
specializētais ārsts ir apguvis:
i) saziņu,
ii) problēmu risināšanu,
iii) pielietojamās zinātnes un teoriju,
iv) pacientu izmeklēšanu,
v) darbu ar pacientiem un pacientu 
aprūpi,
vi) veselības aprūpes sociālās un 
sabiedriskās jomas izmantošanu,
vii) pašnovērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatjaunina specializēto ārstu apmācība.
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Grozījums Nr. 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
25. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis savos tiesību aktos nosaka 
daļējus atbrīvojumus no specializētā ārsta 
apmācības daļām, ja šīs apmācības daļas ir 
apgūtas jau citā speciālista apmācības 
programmā, kas minēta V pielikuma 
5.1.3. punktā, un ja profesionālis šajā 
dalībvalstī jau bija iepriekš ieguvis 
speciālista kvalifikāciju. Dalībvalstis 
nodrošina, ka piešķirtais atbrīvojums 
neveido vairāk par vienu trešdaļu no 
specializētā ārsta apmācības kursu 
obligātā ilguma, kā minēts V pielikuma 
5.1.3. punktā.

3.a Dalībvalstis savos tiesību aktos nosaka 
daļējus atbrīvojumus no specializētā ārsta 
apmācības daļām, ja šīs apmācības daļas ir 
apgūtas jau citā speciālista apmācības 
programmā, kas minēta V pielikuma 
5.1.3. punktā, un ja profesionālis šajā 
dalībvalstī jau bija iepriekš ieguvis 
speciālista kvalifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz V pielikuma 5.1.3. punktā
minēto apmācības obligāto ilgumu 
korekcijām atbilstoši zinātnes un
tehnoloģiju progresam.

5. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, 
sadarbojoties ar Eiropas profesionālajām 
apvienībām, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz V pielikuma 
5.1.3. punktā minētajām prasībām par
apmācības obligāto ilgumu un saturu.

Or. de
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Pamatojums

Lai nodrošinātu zināšanu, praktisko un vispārējo profesionālo spēju vienotu pārbaudi, Eiropā 
būtu jāievieš ārsta un specializētā ārsta vienota definīcija, kurā norādīts apmācības ilgums 
un saturs. Izstrādājot kritērijus, Komisijai būtu jāizmanto Eiropas profesionālo apvienību 
speciālās zināšanas. Šim priekšlikumam jārosina diskusijas par atbilstīgiem vienādošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 466
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz V pielikuma 5.1.3. punktā 
minēto apmācības obligāto ilgumu 
korekcijām atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam.

5. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz V pielikuma 
5.1.3. punktā minēto apmācības obligāto 
ilgumu korekcijām atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva 2005/36/EK
26. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
V pielikuma 5.1.3. punktā ietvertu jaunas 
medicīnas specialitātes, kas ir kopējas 

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
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vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu, un lai 
atjauninātu šo direktīvu, ņemot vērā 
izmaiņas valstu tiesību aktos.

priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai V pielikuma 5.1.3. 
punktā ietvertu jaunas medicīnas 
specialitātes, kas ir kopējas vismaz vienai 
trešdaļai dalībvalstu, un lai atjauninātu šo 
direktīvu, ņemot vērā izmaiņas valstu 
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai vismaz desmit gadus ilgai 
vispārējai izglītībai, ko apliecina vai nu 
dalībvalsts kompetentu iestāžu vai 
struktūru izsniegts diploms, sertifikāts vai 
cita veida apliecinošs dokuments, vai arī 
sertifikāts par līdzvērtīga eksāmena 
sekmīgu nokārtošanu, lai iestātos māsu 
skolā. Neskarot minētos noteikumus, 
dalībvalstis valsts līmenī var paredzēt 
ilgāku vispārējo izglītību, kas vajadzīga, 
lai sāktu apmācību.

Or. de

Pamatojums

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
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zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.

Grozījums Nr. 469
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā, vai 
par līdzvērtīgu apmācību.

Or. de

Grozījums Nr. 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetentu iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinājums, vai arī sertifikāts par 
eksāmena sekmīgu nokārtošanu 

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai vismaz 10 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai no 12 gadu ilgās vispārējās 
izglītības, ko jāpabeidz apmācības laikā. 
12 gadus ilgās vispārējās izglītības 
pabeigšanu apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetentu iestāžu vai struktūru izsniegts 
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ekvivalentā līmenī, lai iestātos māsu skolā. diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinājums, vai arī sertifikāts par 
eksāmena sekmīgu nokārtošanu 
ekvivalentā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai desmit gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.

Or. de

Grozījums Nr. 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai izglītībai
vai vispārējai izglītībai ar profesionālo
apmācību, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
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diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.

kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.

Or. fi

Grozījums Nr. 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EG
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai vismaz desmit gadus ilgai 
vispārējai izglītībai, ko apliecina vai nu 
dalībvalsts kompetentu iestāžu vai 
struktūru izsniegts diploms, sertifikāts vai 
cita veida apliecinošs dokuments, vai arī 
sertifikāts par līdzvērtīga eksāmena 
sekmīgu nokārtošanu, lai iestātos māsu 
skolā.

Or. de

Grozījums Nr. 474
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai, piemērojot 5 gadu 
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izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetentu iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinājums, vai arī sertifikāts par 
eksāmena sekmīgu nokārtošanu 
ekvivalentā līmenī, lai iestātos māsu skolā.

pārejas periodu, sākot no direktīvas 
stāšanās spēkā datuma, vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetentu iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinājums, vai arī sertifikāts par 
eksāmena sekmīgu nokārtošanu 
ekvivalentā līmenī, lai iestātos māsu skolā.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes sistēmai kļūstot aizvien sarežģītākai, jāuzlabo arī medicīnas māsu darba 
kvalitāte, ko iespējams panākt, uzlabojot māsu izglītības kvalitāti. Daudzās dalībvalstīs, lai 
sāktu māsu apmācību, jau ir vajadzīga pabeigta 12 gadus ilga vispārējā izglītība. Lai 
novērstu arī problēmas darba tirgū, tajās dalībvalstīs, kurās vispārējā vidējā izglītība ilgst 
mazāk kā gadu, būtu jāpiemēro piecu gadu pārejas periods. Otrkārt, šīm dalībvalstīm būtu 
jāspēj pierādīt, ka tiek nodrošināts līdzvērtīgs izglītības līmenis.

Grozījums Nr. 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetentu iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinājums, vai arī sertifikāts par 
eksāmena sekmīgu nokārtošanu 
ekvivalentā līmenī, lai iestātos māsu 
skolā.

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka:

Or. en
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Grozījums Nr. 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai 12 gadus ilgai vispārējai 
izglītībai, ko apliecina vai nu dalībvalsts 
kompetento iestāžu vai struktūru izsniegts 
diploms, sertifikāts vai cita veida 
apliecinošs dokuments, vai arī sertifikāts 
par līdzvērtīga eksāmena sekmīgu 
nokārtošanu, lai iestātos māsu skolā.

1. Uz vispārējās aprūpes māsas apmācības 
sākšanu attiecas nosacījums, ka jābūt 
pabeigtai vismaz desmit gadus ilgai 
vispārējai izglītībai, ko apliecina vai nu 
dalībvalsts kompetento iestāžu vai 
struktūru izsniegts diploms, sertifikāts vai 
cita veida apliecinošs dokuments, vai arī 
sertifikāts par līdzvērtīga eksāmena 
sekmīgu nokārtošanu, lai iestātos māsu 
skolā.

Or. de

Pamatojums

Pirms faktiskās vispārējās aprūpes māsu profesionālās apmācības, saglabājot obligāto 
vispārējās izglītības ilgumu 10 gadus, tiek ņemtas vērā izglītības sistēmas tajās dalībvalstīs, 
kurās ir uz praksi vērstas duālas izglītības sistēmas arodskolās, jo prakse pierāda šajās 
skolās iegūto profesionālo un sociālo priekšrocību augsto konkurētspēju.

Grozījums Nr. 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Vismaz 10 gadus ilgas vispārējās 
izglītības pabeigšana, ko apliecina vai nu 
dalībvalsts kompetentu iestāžu, vai 
struktūru izsniegts diploms, sertifikāts vai 
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cita veida apliecinājums, vai arī sertifikāts 
par eksāmena sekmīgu nokārtošanu 
līdzvērtīgā līmenī, kas dod tiesības 
iestāties māsu profesionālās apmācības 
skolā, vai

Or. en

Grozījums Nr. 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pirmajā punktā minētie kritēriji, kurus 
piemēro attiecībā uz vispārējās aprūpes 
māsas vai slimnieku kopēja apmācības 
sākšanu, ir izpildīti arī tad, ja pēc vismaz 
desmit gadus ilgas sekmīgi pabeigtas 
vispārējās izglītības, ir piešķirtas tiesības 
sākt praktisko apmācību veselības 
aprūpes un slimnieku kopšanas jomā, 
vienlaikus mācoties veselības aprūpes un 
slimnieku kopšanas arodskolā.

Or. de

Pamatojums

Pirms faktiskās vispārējās aprūpes māsu profesionālās apmācības, saglabājot obligāto 
vispārējās izglītības ilgumu 10 gadus un paredzot prasību par „līdzvērtīgu līmeni”, tiek 
ņemtas vērā izglītības sistēmas tajās dalībvalstīs, kurās ir uz praksi vērstas duālas izglītības 
sistēmas arodskolās, jo prakse pierāda šajās skolās iegūto profesionālo un sociālo 
priekšrocību augsto konkurētspēju.

Grozījums Nr. 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Diploms, sertifikāts vai cita veida 
kvalifikācijas apliecinājums, kas, 
pamatojoties uz 12 gadu ilgu vispārējo 
izglītību, dod tiesības iestāties 
universitātēs vai augstākajās mācību 
iestādēs, kuru līmenis atzīts par 
līdzvērtīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz grozījumiem V pielikuma 
5.2.1. punktā iekļautajā sarakstā, lai to 
pielāgotu izglītības, zinātnes un tehnoloģiju 
progresam.

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz grozījumiem 
V pielikuma 5.2.1. punktā iekļautajā 
sarakstā, lai to pielāgotu izglītības, zinātnes 
un tehnoloģiju progresam.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz grozījumiem V pielikuma 
5.2.1. punktā iekļautajā sarakstā, lai to 
pielāgotu izglītības, zinātnes un tehnoloģiju 
progresam.

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz grozījumiem V pielikuma 
5.2.1. punktā iekļautajā sarakstā, lai to 
pielāgotu izglītības, zinātnes un tehnoloģiju 
progresam, kā arī māsas profesijas 
pilnveidei un attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējās aprūpes māsas apmācība ir 
vismaz trīs gadus ilgas studijas, kas ietver
vismaz 4600 stundu ilgu teorētisko un
klīnisko apmācību, kurā teorētiskās 
apmācības ilgums ir vismaz viena trešdaļa 
un klīniskās apmācības ilgums — vismaz 
puse no apmācības obligātā ilguma. 
Dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas daļu 
apmācības saņēmušas kursos, kuru līmenis 
ir vismaz ekvivalents šādai apmācībai.

Vispārējās aprūpes māsas apmācība ir
vismaz 4600 stundu ilga teorētiskā un
klīniskā apmācība, kurā teorētiskās 
apmācības ilgums ir vismaz viena trešdaļa 
un klīniskās apmācības ilgums — vismaz 
puse no apmācības obligātā ilguma. 
Dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas daļu 
apmācības saņēmušas kursos, kuru līmenis 
ir vismaz ekvivalents šādai apmācībai.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējās aprūpes māsas apmācība ir 
vismaz trīs gadus ilgas studijas, kas ietver 
vismaz 4600 stundu ilgu teorētisko un 
klīnisko apmācību, kurā teorētiskās 
apmācības ilgums ir vismaz viena trešdaļa 
un klīniskās apmācības ilgums — vismaz 
puse no apmācības obligātā ilguma.
Dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas daļu 
apmācības saņēmušas kursos, kuru 
līmenis ir vismaz ekvivalents šādai 
apmācībai.

Vispārējās aprūpes māsas apmācību 
organizē dalībvalstis, taču tā obligāti ir 
vismaz trīs gadus ilgas studijas, kas ietver 
vismaz 4600 stundu ilgu teorētisko un 
klīnisko apmācību, kurā teorētiskās 
apmācības ilgums ir vismaz viena trešdaļa 
un klīniskās apmācības ilgums — vismaz 
puse no apmācības obligātā ilguma.

Or. en

Grozījums Nr. 484
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējās aprūpes māsas apmācība ir 
vismaz trīs gadus ilgas studijas, kas ietver 
vismaz 4600 stundu ilgu teorētisko un 
klīnisko apmācību, kurā teorētiskās 
apmācības ilgums ir vismaz viena trešdaļa 
un klīniskās apmācības ilgums — vismaz 
puse no apmācības obligātā ilguma. 
Dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas daļu 
apmācības saņēmušas kursos, kuru līmenis 
ir vismaz ekvivalents šādai apmācībai.

Vispārējās aprūpes māsas apmācība ir 
vismaz trīs gadus ilgas studijas, ko var 
izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu un kas ietver vismaz 
4600 stundu ilgu teorētisko un klīnisko 
apmācību, kurā teorētiskās apmācības 
ilgums ir vismaz viena trešdaļa un 
klīniskās apmācības ilgums — vismaz puse 
no apmācības obligātā ilguma. Dalībvalstis 
var attiecināt daļējus atbrīvojumus uz 
personām, kas daļu apmācības saņēmušas 
kursos, kuru līmenis ir vismaz ekvivalents 
šādai apmācībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Teorētiskā apmācība ir tā māsu 
apmācības daļa, kurā apmācāmās māsas 
iegūst 6. un 7. punktā noteiktās 
profesionālās zināšanas, prasmes un 
kompetences. Minēto apmācību vada 
pacientu aprūpes skolotāji un citas 
kompetentas personas universitātēs un 
augstākās izglītības iestādēs, kuru līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu, vai medmāsu 
profesionālās apmācības skolās.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klīniskā apmācība ir tā māsu 
apmācības daļa, kurā apmācāmās māsas, 
strādājot komandā un tiešā saskarē ar 
veselu vai slimu personu un/vai 
sabiedrības daļu, izmantojot iegūtās 
zināšanas, prasmes un kompetences, 
apgūst pacientam vajadzīgās aprūpes 
organizēšanu, īstenošanu un izvērtēšanu. 
Apmācāmās māsas apgūst ne vien darbu 
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komandā, bet arī komandas vadību un 
pacientu aprūpes organizēšanu — tostarp 
individuālu un nelielu grupu apmācību 
veselības izglītības jomā — veselības 
aprūpes iestādē vai sabiedrībā.
Šī apmācība notiek slimnīcās un citās 
veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā 
pacientu aprūpes skolotāju pārraudzībā 
un sadarbībā ar citām kvalificētām 
māsām, kuras nodrošina palīdzību. 
Mācību procesā var piedalīties arī citi 
kvalificēti darbinieki.
Apmācāmās māsas piedalās attiecīgās 
nodaļas darbā tiktāl, ciktāl šī darbība 
atbilst viņu apmācībai, dodot viņām 
iespēju apgūt ar pacientu aprūpi saistītos 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Pievieno šādu 7. punktu: svītrots
„
Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:
a) šā panta 6. punkta a) apakšpunktā 
minēto vispārējās aprūpes māsas zinātnes 
zināšanu atbilstību saskaņā ar zinātnes 
un tehnoloģiju progresu, kā arī vajadzīgās 
kompetences, ar ko būtu saistītas šādas 
zināšanas, ņemot vērā zinātnes un 
tehnoloģiju progresu, kā arī izglītības 
jaunāko attīstību;
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b) šā panta 6. punkta a) apakšpunktā 
minēto jautājumu izpratnes pietiekamības 
līmeni, kā arī šādai izpratnei vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam un izglītības 
jaunākajai attīstībai;
c) šā panta 6. punkta b) apakšpunktā 
minēto jautājumu zināšanu pietiekamības 
līmeni, kā arī šādām zināšanām 
vajadzīgās kompetences atbilstoši zinātnes 
progresam un izglītības jaunākajai 
attīstībai;
d) šā panta 6. punkta c) apakšpunktā 
minētās klīniskās pieredzes atbilstību, kā 
arī šādai atbilstīgai klīniskajai pieredzei 
vajadzīgās kompetences atbilstoši zinātnes 
un tehnoloģiju progresam un izglītības 
jaunākajai attīstībai.
”

Or. de

Grozījums Nr. 488
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 7. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Salīdzināmību iespējams panākt arī, 
izmantojot vienotu mācību rezultātu 
definīciju. Atļauja lietot profesionālo 
nosaukumu tiek piešķirta, ja ir izpildīti 
iepriekš definēti kvalifikācijas un pārējie 
priekšnoteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 489
Emilie Turunen



AM\916301LV.doc 53/94 PE498.002v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu:

Or. en

Grozījums Nr. 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

Vispārējās aprūpes māsas kvalifikācija 
garantē, ka attiecīgā persona, neatkarīgi 
no tā, vai apmācība veikta universitātē, 
augstākās izglītības iestādē, kuras līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu, vai medmāsu 
profesionālās apmācības skolā, spēj 
piemērot vismaz šādas zināšanas, prasmes 
un galvenās kompetences:

Or. en

Grozījums Nr. 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šā panta 6. punkta a) apakšpunktā 
minēto vispārējās aprūpes māsas zinātnes 
zināšanu atbilstību saskaņā ar zinātnes 
un tehnoloģiju progresu, kā arī vajadzīgās 
kompetences, ar ko būtu saistītas šādas
zināšanas, ņemot vērā zinātnes un 
tehnoloģiju progresu, kā arī izglītības 
jaunāko attīstību;

a) spēja uzņemties pilnīgu atbildību par 
pacientu medicīniskās aprūpes 
plānošanu, organizēšanu un 
administrēšanu, izmantojot 6. punkta a), 
b) un c) apakšpunktā noteiktās zināšanas
un prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šā panta 6. punkta a) apakšpunktā 
minēto jautājumu izpratnes pietiekamības 
līmeni, kā arī šādai izpratnei vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam un izglītības 
jaunākajai attīstībai;

b) spēja rezultatīvi sadarboties ar citiem 
veselības aprūpes dalībniekiem, tostarp 
iesaistīties veselības aprūpes darbinieku 
praktiskajā apmācībā, izmantojot 
6. punkta d) un e) apakšpunktā prasītās 
zināšanas un prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā panta 6. punkta b) apakšpunktā 
minēto jautājumu zināšanu pietiekamības 
līmeni, kā arī šādām zināšanām 
vajadzīgās kompetences atbilstoši zinātnes 
progresam un izglītības jaunākajai 
attīstībai;

c) spēja motivēt indivīdus, ģimenes un 
grupas veselīgam dzīvesveidam un rūpēm 
par veselību, izmantojot 6. punkta a) un 
b) apakšpunktā noteiktās zināšanas un 
prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – d apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Vispārējās aprūpes māsām un 
slimnieku kopējiem noteikti jābūt 
obligātai kvalifikācijai norādītajās jomās.
Lēmumu pieņemšana
Medicīnas māsas un slimnieku kopēji spēj 
uzņemties pilnīgu atbildību par diagnozi, 
pacientu aprūpes plānošanu, 
administrēšanu un novērtēšanu, 
izmantojot apmācības laikā gūtās un 
pilnveidotās zināšanas, prasmes un 
izturēšanos atbilstīgi labākajiem zinātnes 
atzinumiem un ņemot vērā uzvedības 
kodeksus slimnieku kopšanas jomā.
Sadarbība grupā
Medicīnas māsas un slimnieku kopēji, 
izmantojot apmācības laikā gūtās un 
pilnveidotās zināšanas, prasmes un 
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izturēšanos atbilstīgi labākajiem zinātnes 
atzinumiem un ņemot vērā uzvedības 
kodeksus slimnieku kopšanas jomā, spēj 
sadarboties ar citiem veselības aprūpes 
darbiniekiem, tostarp veicot slimnieku 
kopēju palīgu un citu veselības aprūpes 
nozarē nodarbināto personu uzraudzību.
Atbalsts un konsultācijas ar veselību 
saistītos jautājumos
Medicīnas māsas un slimnieku kopēji, 
izmantojot apmācības laikā gūtās un 
pilnveidotās zināšanas, prasmes un 
izturēšanos atbilstīgi labākajiem zinātnes 
atzinumiem un ņemot vērā uzvedības 
kodeksus slimnieku kopšanas jomā, spēj 
motivēt indivīdus, ģimenes un grupas 
veselīgam dzīvesveidam un rūpēm par 
veselību.

Or. es

Grozījums Nr. 495
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
33.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a Direktīvas 33.a pantu svītro.

Or. en

Pamatojums

Ir jālikvidē īpašās prasības, ko piemēroja Polijas un Rumānijas vispārējās veselības aprūpes 
māsām, kuras apmācību pabeigušas pirms šo valstu pievienošanās ES. Tā kā Rumānijas 
māsas ir apguvušas Rumānijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu apvienības rīkoto 
tālākizglītības programmu, viņām ir atjaunināta kvalifikācija. Daudzas no šīm māsām ir 
apguvušas papildu apmācību specializētās universitātēs. Tāpēc vairs nav iemesla saglabāt šo 
noteikumu.
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Grozījums Nr. 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Direktīvas 33. panta 2. punktu svītro.

Or. en

Pamatojums

Visām māsām Polijā, neatkarīgi no viņu apmācības pašreizējā vai iepriekšējā izglītības 
sistēmā, ir vienādas kompetences. Saskaņā ar Polijas tiesību aktu noteikumiem māsām ir 
pienākums nepārtraukti atjaunot savas zināšanas un profesionālās prasmes. Tāpēc saskaņā 
ar Direktīvas 23. pantā noteikto iegūto tiesību principu būtu jāatzīst Polijas māsu 
kvalifikācija, kas iegūta pirms Polijas pievienošanās ES. Tāpēc Direktīvas 33. panta 2. punkts 
būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 497
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
33. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jaunie 31. panta 1. punkta noteikumi 
neietekmē tiesības, kuras vispārējās 
aprūpes māsas un slimnieku kopēji ir 
ieguvuši, sākot tādu apmācību, kas atbilst 
prasībai, ka pirms šīs direktīvas 
īstenošanas datuma ir jābūt pabeigtai 
desmit gadus ilgai vispārējai izglītībai.

Or. fr



PE498.002v01-00 58/94 AM\916301LV.doc

LV

Grozījums Nr. 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis atzīst māsas oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, 
kuri Polijā piešķirti māsām, kas līdz 
2004. gada 1. maijam pabeigušas 
apmācību, kura neatbilst 31. pantā 
noteiktajām obligātajām apmācības 
prasībām un kuru apliecina bakalaura 
diploms, kas iegūts, pamatojoties uz īpašu 
kvalifikācijas celšanas programmu, kura 
paredzēta 11. pantā 2004. gada 20. aprīļa 
Aktā par grozījumiem Aktā par māsas un 
vecmātes profesiju un par dažiem citiem 
normatīvajiem aktiem (Polijas Republikas 
Oficiālais Vēstnesis, 2004. gada 30. aprīlis, 
Nr. 92, 885. poz.), un pamatojoties uz 
veselības ministra 2010. gada 12. aprīļa
Noteikumiem, ar kuriem groza veselības 
ministra 2004. gada 11. maija 
Noteikumus par sīki izstrādātiem 
nosacījumiem studiju nodrošināšanai 
māsām un vecmātēm, kurām ir vidusskolas 
atestāts (gala eksāmens — matura) un 
kuras ir beigušas medicīnas liceju un 
medicīnas skolu, kas apmāca māsas un 
vecmātes profesijā (Polijas Republikas 
Oficiālais Vēstnesis, 2010. gada 
21. aprīlis, Nr. 65, 420. poz.), lai tādējādi 
pārliecinātos, vai attiecīgajai personai ir 
zināšanu un kompetences līmenis, kas 
salīdzināms ar to māsu zināšanu un 
kompetences līmeni, kurām ir kvalifikācija, 
kas attiecībā uz Poliju noteikta 
V pielikuma 5.2.2. punktā.

3. Dalībvalstis atzīst māsas oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, 
kuri Polijā piešķirti māsām, kas līdz 
2004. gada 1. maijam pabeigušas 
apmācību, kura neatbilst 31. pantā 
noteiktajām obligātajām apmācības 
prasībām un kuru apliecina bakalaura 
diploms, kas iegūts, pamatojoties uz īpašu 
kvalifikācijas celšanas programmu, kura 
paredzēta 11. pantā 2004. gada 20. aprīļa 
Aktā par grozījumiem Aktā par māsas un 
vecmātes profesiju un par dažiem citiem 
normatīvajiem aktiem (Polijas Republikas 
Oficiālais Vēstnesis, 2004. gada 30. aprīlis, 
Nr. 92, 885. poz.), un pamatojoties uz 
veselības ministra 2004. gada 11. maija 
Noteikumiem par sīki izstrādātiem 
nosacījumiem studiju nodrošināšanai 
māsām un vecmātēm, kurām ir vidusskolas 
atestāts (gala eksāmens — matura) un 
kuras ir beigušas medicīnas liceju un 
medicīnas skolu, kas apmāca māsas un 
vecmātes profesijā (Polijas Republikas 
Oficiālais Vēstnesis, 2004. gada 13. maijs, 
Nr. 110, 1170. pozīcija, ar papildu 
grozījumiem), ko aizvieto ar 2011. gada 
15. jūlija Likuma par māsu un vecmāšu 
profesiju 55.2. pantu (Polijas Republikas 
Oficiālais Vēstnesis, 2011. gada 
23. augusts, Nr. 174, 1039. poz.) un 
veselības ministra 2012. gada 14. jūnija 
Noteikumiem par sīki izstrādātiem 
nosacījumiem augstākās izglītības kursu 
nodrošināšanai māsām un vecmātēm, 
kurām ir vidusskolas atestāts (gala 
eksāmens — matura) un kuras ir 
beigušas medicīnas vidusskolu un 
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medicīnas koledžu, kas apmāca māsas un 
vecmātes profesijā (Polijas Republikas 
Vēstnesis, 2012. gada 6. jūlijs, 770. poz.), 
lai tādējādi pārliecinātos, vai attiecīgajai 
personai ir zināšanu un kompetences 
līmenis, kas salīdzināms ar to māsu 
zināšanu un kompetences līmeni, kurām ir 
kvalifikācija, kas attiecībā uz Poliju 
noteikta V pielikuma 5.2.2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz
piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās 
un praktiskās studijas, ko var izteikt arī ar 
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu, 
kuras aptver vismaz V pielikuma 
5.3.1. punktā aprakstīto programmu un 
kuras nodrošina universitāte vai augstskola, 
kas nodrošina apmācību, kuras līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu universitātes līmenim, 
vai kuras nodrošina universitātes 
pārraudzībā.

Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās 
un praktiskās studijas un tās programmu 
veido vismaz 5000 stundas, ko var
papildus izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu 
ECTS kredītpunktu, kuras aptver vismaz 
V pielikuma 5.3.1. punktā aprakstīto 
programmu un kuras nodrošina universitāte 
vai augstskola, kas nodrošina apmācību, 
kuras līmenis atzīts par līdzvērtīgu 
universitātes līmenim, vai kuras nodrošina 
universitātes pārraudzībā.

Or. de

Pamatojums

Eiropā ir atšķirīga ECTS punktu piešķiršanas kārtība. Ar piešķirtajiem ECTS punktiem nevar 
aizstāt citus kritērijus, bet šos punktus var norādīt papildus.

Grozījums Nr. 500
Cristian Silviu Buşoi
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās 
un praktiskās studijas, ko var izteikt arī ar 
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu, 
kuras aptver vismaz V pielikuma 
5.3.1. punktā aprakstīto programmu un 
kuras nodrošina universitāte vai augstskola, 
kas nodrošina apmācību, kuras līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu universitātes līmenim, 
vai kuras nodrošina universitātes 
pārraudzībā.

Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās 
un praktiskās studijas, ko var papildus
izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu, ko veido vismaz 
5000 stundas teorētiskās un praktiskās 
studijas, kuras aptver vismaz V pielikuma 
5.3.1. punktā aprakstīto programmu un 
kuras nodrošina universitāte vai augstskola, 
kas nodrošina apmācību, kuras līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu universitātes līmenim, 
vai kuras nodrošina universitātes 
pārraudzībā. Dalībvalstis var attiecināt 
daļējus atbrīvojumus uz personām, kas 
daļu apmācības saņēmušas kursos, kuru 
līmenis ir vismaz ekvivalents šādai 
apmācībai un kuras aptver vismaz 
V pielikuma 5.3.1. punktā izklāstīto 
programmu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz apmācības ilgumu, lai novērstu tādu diplomu atzīšanu, kuri saņemti 
pēc atvieglināta satura apmācības programmas apguves. Tā kā attiecībā uz ETCS 
kredītpunktiem nav vienotas pieejas, atsaucē uz ECTS kredītpunktiem būtu jānorāda, ka tiem 
ir papildinoša nozīme. Lai novērstu nevajadzīgu dublēšanu, būtu prātīgi atzīt arī iepriekšēju 
atbilstīgu apmācību citā jomā. Šāds noteikums jau ir ieviests attiecībā uz vispārējās aprūpes 
māsu apmācību.

Grozījums Nr. 501
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 2. punkts



AM\916301LV.doc 61/94 PE498.002v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās 
un praktiskās studijas, ko var izteikt arī ar
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu, 
kuras aptver vismaz V pielikuma 
5.3.1. punktā aprakstīto programmu un 
kuras nodrošina universitāte vai augstskola, 
kas nodrošina apmācību, kuras līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu universitātes līmenim, 
vai kuras nodrošina universitātes 
pārraudzībā.

Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilga, ko var izteikt arī ar
300 ECTS kredītpunktiem, un ietver 
vismaz 5000 stundu ilgas teorētiskās un 
praktiskās studijas, kuras aptver vismaz 
V pielikuma 5.3.1. punktā aprakstīto 
programmu un kuras nodrošina universitāte 
vai augstskola, kas nodrošina apmācību, 
kuras līmenis atzīts par līdzvērtīgu 
universitātes līmenim, vai kuras nodrošina 
universitātes pārraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus vai 5000 stundas ilgas pilna 
laika teorētiskās un praktiskās studijas, ko 
var izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu, kuras aptver vismaz 
V pielikuma 5.3.1. punktā izklāstīto 
programmu un kuras nodrošina 
universitāte vai augstskola, kas paredz
apmācību, kuras līmenis atzīts par 
līdzvērtīgu universitātes līmenim, vai kas 
nodrošina to universitātes pārraudzībā. 
Dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas 
saņēmušas iepriekšēju apmācību 
sertificētu kvalifikāciju kursos, kuru 
līmenis ir vismaz ekvivalents šādai 
apmācībai un kuri aptver vismaz 
V pielikuma 5.3.1. punktā izklāstīto 
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programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz korekcijām V pielikuma 
5.3.1. punktā iekļautajā sarakstā, lai to 
pielāgotu zinātnes un tehnoloģiju 
progresam.

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz korekcijām 
V pielikuma 5.3.1. punktā iekļautajā 
sarakstā, lai to pielāgotu zinātnes un 
tehnoloģiju progresam.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 3. punkta pēdējo daļu aizstāj ar 
šādu tekstu:
Šī apmācība nodrošina, ka zobārstam ir 
vajadzīgās prasmes, lai veiktu 
individuālus un sabiedriskus veselības 
veicināšanas pasākumus un īpašu 
profilaksi, noteiktu diagnozi un veiktu 
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ārstēšanu, tostarp mutes, tās piedēkļu un 
stomatoloģiskās sistēmas cieto un mīksto 
audu visu pataloģiju un anomāliju 
anatomisko un funkcionālo rehabilitāciju.

Or. en

Pamatojums

Zobārstu apmācībai piemērojamo prasību atjaunināšana, lai pielāgotu tās pašreizējai 
praksei.

Grozījums Nr. 505
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu:

Or. de

Grozījums Nr. 506
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
„
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Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:
a) zobārstniecības zinātnes zināšanu 
atbilstību un zinātnisko metožu izpratnes 
līmeni, kā minēts 3. punkta 
a) apakšpunktā, kā arī šādam zināšanu 
un izpratnes līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam un izglītības 
jaunākajai attīstībai;
b) šā panta 3. punkta a) apakšpunktā 
minēto jautājumu zināšanu atbilstību, kā 
arī šādam zināšanu līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam un izglītības 
jaunākajai attīstībai;
c) šā panta 3. punkta c) apakšpunktā 
minēto jautājumu zināšanu atbilstību, kā 
arī šādam zināšanu līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam;
d) atbilstīgas zināšanas par klīniskajām 
disciplīnām un metodēm, kā minēts 
3. punkta d) apakšpunktā, kā arī šādām 
zināšanām vajadzīgās kompetences 
atbilstoši zinātnes un tehnoloģiju 
progresam;
e) šā panta 3. punkta e) apakšpunktā 
minētās klīniskās pieredzes piemērotību 
atbilstoši izglītības jaunākajai attīstībai.
”

Or. en

Grozījums Nr. 507
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
35. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Specializētā zobārsta pilna laika kursi ir 
vismaz trīs gadus ilgi kursi, ko var izteikt 
arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu 
un ko nodrošina kompetento iestāžu vai 
struktūru uzraudzībā. Tie ietver apmācāmā 
specializētā zobārsta personisku dalību 
attiecīgās iestādes darbībā un pienākumos.

Specializētā zobārsta pilna laika kursi ir 
vismaz trīs gadus ilgi kursi, ko papildus
var izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu un ko nodrošina kompetento 
iestāžu vai struktūru uzraudzībā. Tie ietver 
apmācāmā specializētā zobārsta personisku 
dalību attiecīgās iestādes darbībā un 
pienākumos.

Or. de

Pamatojums

Eiropā ir atšķirīga ECTS punktu piešķiršanas kārtība. Ar piešķirtajiem ECTS punktiem nevar 
aizstāt citus kritērijus, bet šos punktus var norādīt papildus.

Grozījums Nr. 508
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
35. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz korekcijām 2. punktā 
noteiktajā apmācības obligātajā periodā, lai 
to pielāgotu zinātnes un tehnoloģiju 
progresam.

4. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz korekcijām 
2. punktā noteiktajā apmācības obligātajā 
periodā, lai to pielāgotu zinātnes un 
tehnoloģiju progresam.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
35. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
V pielikuma 5.3.3. punktā iekļautu jaunas 
zobārstniecības specialitātes, kas ir kopējas 
vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu, lai 
atjauninātu šo direktīvu, ņemot vērā 
izmaiņas valstu tiesību aktos.

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai V pielikuma 
5.3.3. punktā iekļautu jaunas 
zobārstniecības specialitātes, kas ir kopējas 
vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu, lai 
atjauninātu šo direktīvu, ņemot vērā 
izmaiņas valstu tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a Direktīvas 36. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
3. Dalībvalstis nodrošina zobārstiem 
vispārēju iespēju sākt un veikt 
individuālus un sabiedriskus veselības 
veicināšanas pasākumus un profilaksi 
konkrētā jomā, noteikt diagnozi un veikt
ārstēšanu, tostarp mutes, tās piedēkļu un 
stomatoloģiskās sistēmas cieto un mīksto 
audu visu pataloģiju un anomāliju 
anatomisko un funkcionālo rehabilitāciju, 
atbilstīgi ievērojot reglamentējošos 
noteikumus un profesionālās ētikas 
noteikumus, kas ir spēkā V pielikuma 
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5.3.2. punktā minētajos atsauces datumos.

Or. en

Pamatojums

Atjaunināts darbību, kuras jāveic zobārstam, apraksts. Zobārsti šobrīd jau veic minētās 
darbības.

Grozījums Nr. 511
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
38. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veterinārārsta apmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās 
un praktiskās studijas, ko var izteikt arī ar 
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu, 
kuras aptver vismaz V pielikuma 
5.4.1. punktā minēto studiju programmu un 
kuras nodrošina universitāte vai augstskola, 
kas nodrošina apmācību, kuras līmenis 
atzīts par līdzvērtīgu universitātes līmenim, 
vai kuras nodrošina universitātes 
pārraudzībā.

Veterinārārsta apmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās 
un praktiskās studijas, ko papildus var 
izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu, kuras aptver vismaz V 
pielikuma 5.4.1. punktā minēto studiju 
programmu un kuras nodrošina universitāte 
vai augstskola, kas nodrošina apmācību, 
kuras līmenis atzīts par līdzvērtīgu 
universitātes līmenim, vai kuras nodrošina 
universitātes pārraudzībā.

Or. de

Grozījums Nr. 512
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
38. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
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pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz korekcijām V pielikuma 
5.4.1. punktā ietvertajā sarakstā, lai to 
pielāgotu zinātnes un tehnoloģiju 
progresam.

apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz korekcijām 
V pielikuma 5.4.1. punktā ietvertajā 
sarakstā, lai to pielāgotu zinātnes un 
tehnoloģiju progresam.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu
punktu:
3. Veterinārārsta apmācība garantē, ka 
attiecīgā personai ir šādas zināšanas un 
prasmes:
a) atbilstīgas zināšanas tajās zinātnēs, kas 
ir veterinārārsta darbības pamatā;
b) atbilstīgas zināšanas par veselu 
dzīvnieku ķermeni un funkcijām, par to 
kopšanu, reproduktīvo funkciju un 
higiēnu vispār, kā arī par dzīvnieku 
ēdināšanu, tostarp par barības ražošanā 
un konservēšanā izmantoto tehnoloģiju, 
kas saistīta ar dzīvnieku vajadzībām;
c) atbilstīgas zināšanas par dzīvnieku 
uzvedību un aizsardzību;
d) atbilstīgas zināšanas par dzīvnieku vai 
dzīvnieku grupu slimību cēloņiem, 
raksturu, norisi, sekām, diagnosticēšanu 
un ārstēšanu, tostarp speciālas zināšanas 
par slimībām, ar kurām var inficēties 
cilvēki;



AM\916301LV.doc 69/94 PE498.002v01-00

LV

e) atbilstīgas zināšanas profilaktiskajā 
medicīnā;
f) atbilstīgas zināšanas par paraugu 
ņemšanu, iesaiņošanu un glabāšanu, lai 
veiktu galvenās laboratoriskās analīzes un 
novērtētu analīžu rezultātus;
g) atbilstīgas zināšanas par higiēnu un 
dzīvnieku barības vai cilvēku patēriņam 
paredzētu dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produktu ražošanas, izgatavošanas
tehnoloģiju un laišanu apgrozībā, lai, 
izmantojot šīs zināšanas, izprastu labas 
higiēnas prakses nozīmi un spētu to 
paskaidrot lauksaimniecības 
uzņēmumiem un piedalītos dzīvnieku 
izmeklēšanā pirms un pēc kaušanas;
h) epidemioloģisku pētījumu veikšanai 
vajadzīgās zināšanas par aprakstošās 
epidemioloģijas pamatprincipiem;
i) zināšanas, kas vajadzīgas, lai piedalītos 
zoonožu un infekcijas slimību, jaunu vai 
atkārtotu slimību profilakses 
programmās;
j) atbilstīgas zināšanas, lai nodrošinātu 
atbildīgu un saprātīgu tādu veterināro 
zāļu lietošanu, kas vajadzīgas dzīvniekiem 
bīstamu slimību izraisītāju vai dzīvnieku 
slimību novēršanai, ārstēšanai, 
ierobežošanai vai iznīcināšanai nolūkā
novērst rezistences risku, t. i., cita starpā 
arī rezistenci pret antimikrobām vielām, 
un lai garantētu pārtikas ķēdes 
nekaitīgumu un aizsargātu vidi un 
dzīvnieku veselību;
k) zināšanas par higiēnas prasībām, ko 
piemēro dzīvnieku ķermeņu un 
ārstniecības procesa klīnisko atkritumu, 
kas rada inficēšanās risku, 
transportēšanai un likvidēšanai, kā arī 
atbilstīgas zināšanas, lai veiktu materiālu 
sterilizēšanu un ķirurģiskas operācijas 
pienācīgi aseptiskos apstākļos;
l) atbilstīgas zināšanas, lai novērtētu 
atsevišķu dzīvnieku vai dzīvnieku grupu 
veselības stāvokli saistībā ar slimībām, 
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vienlaikus ievērojot ētiskas un 
profesionālās ētikas prasības;
m) atbilstīgas zināšanas par 
normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem attiecībā uz iepriekš minētajām 
jomām;
n) atbilstīgu klīnisko un praktisko pieredzi 
attiecīgā pārraudzībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 514
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
„
Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:
a) šā panta 3. punkta c) apakšpunktā 
minēto zinātnes zināšanu atbilstību, kā arī 
šādam zināšanu līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam;
b) atbilstīgas zināšanas par veselu 
dzīvnieku ķermeni un funkcijām, kā 
noteikts 3. punkta b) apakšpunktā, kā arī 
šādam zināšanu līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam;
c) atbilstīgas zināšanas par dzīvnieku 
uzvedību, aizsardzību un slimībām, kā 
noteikts 3. punkta c) un d) apakšpunktā, 
kā arī šādam zināšanu līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
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tehnoloģiju progresam;
d) atbilstīgas zināšanas profilaktiskajā 
medicīnā, kā minēts 3. punkta 
e) apakšpunktā, kā arī šādam zināšanu 
līmenim vajadzīgās kompetences atbilstoši 
zinātnes un tehnoloģiju progresam;
e) atbilstīgas zināšanas par 3. punkta 
f) apakšpunktā minētajiem jautājumiem, 
kā arī šādam zināšanu līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam;
f) atbilstīgu klīnisko vai citu praktisko 
pieredzi, kā minēts 3. punkta 
h) apakšpunktā, kā arī šādam zināšanu 
līmenim vajadzīgās kompetences atbilstoši 
izglītības jaunākajai attīstībai.
”

Or. de

Grozījums Nr. 515
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu:

Or. en

Grozījums Nr. 516
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
40. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz grozījumiem V pielikuma 
5.5.1. punktā iekļautajā sarakstā, lai to 
pielāgotu izglītības, zinātnes un tehnoloģiju 
progresam.

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz grozījumiem 
V pielikuma 5.5.1. punktā iekļautajā 
sarakstā, lai to pielāgotu izglītības, zinātnes 
un tehnoloģiju progresam.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
40. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt pabeigtiem vismaz 12 gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

a) jābūt pabeigtiem vismaz 12 gadiem 
vispārējās izglītības vai vispārējās 
izglītības ar profesionālo apmācību, vai 
jābūt sertifikātam, kas apliecina līdzvērtīga 
līmeņa eksāmena nokārtošanu uzņemšanai 
vecmāšu skolas I virzienā;

Or. fi

Grozījums Nr. 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2005/36/EK
40. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt pabeigtiem vismaz 12 gadiem
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

a) jābūt pabeigtiem vismaz desmit gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas I 
virzienā;

Or. de

Grozījums Nr. 519
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
40. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt pabeigtiem vismaz 12 gadiem
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

a) jābūt pabeigtiem vismaz desmit gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā. Šī prasība neietekmē 
dalībvalstis iespēju valsts līmenī paredzēt 
ilgāku vispārējo izglītību, kas vajadzīga, 
lai sāktu apmācību;

Or. de

Pamatojums

Aizvien stingrākās prasības veselības aizsardzības sistēmā vairs nav iespējams izpildīt, tikai 
pagarinot vispārējās izglītības ilgumu, ir jāuzlabo arī profesionālās apmācības kvalitāte. 
Dažādo izglītības sistēmu tradīciju dēļ Eiropā vispārējo izglītību nav iespējams vienādot. 
Ņemot vērā arī veselības aizsardzības nozarē draudošo speciālistu trūkumu, nevar ignorēt 
dalībvalstīs vēsturiski nostiprinātās izglītības sistēmas; bez nopietna iemesla šīs sistēmas 
nedrīkst sagraut.
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Grozījums Nr. 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
40. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt pabeigtiem vismaz 12 gadiem
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas 
I virzienā;

a) jābūt pabeigtiem vismaz desmit gadiem 
vispārējās izglītības vai jābūt sertifikātam, 
kas apliecina līdzvērtīga līmeņa eksāmena 
nokārtošanu uzņemšanai vecmāšu skolas I 
virzienā;

Or. de

Grozījums Nr. 521
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu:

Or. en

Grozījums Nr. 522
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vecmātes pilna laika apmācība, kuras 
ilgums ir vismaz trīs gadi;

a) vecmātes pilna laika apmācība, kuras 
ilgums ir vismaz trīs gadi, ietverot vismaz 
5000 teorētiskās un praktiskās apmācības 
stundu, ko papildus var arī izteikt ar 
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu;
dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas daļu 
apmācības saņēmušas kursos, kuru 
līmenis ir vismaz ekvivalents šādai 
apmācībai;

Or. en

Pamatojums

Vecmātes profesijai piemērojamā noteikuma par daļējiem atbrīvojumiem paplašināšana. 
Atsaucei uz ECTS kredītpunktiem būtu jābūt papildinošai, nevis aizvietojošai.

Grozījums Nr. 523
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vecmātes pilna laika apmācība, kuras 
ilgums ir vismaz trīs gadi;

a) vecmātes pilna laika apmācība, kuras 
ilgums ir vismaz trīs gadi, ietverot vismaz 
5000 teorētiskās un praktiskās apmācības 
stundu, vismaz trešā daļa no šo stundu 
skaita ir tiešā klīniskā prakse, ko papildus 
var arī izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu 
ECTS kredītpunktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 524
Anja Weisgerber
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uz kuru attiecas nosacījums, ka jābūt 
diplomam, sertifikātam vai citam 
kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, 
kas dod tiesības stāties universitātēs vai 
augstskolās vai kā citādi garantē 
līdzvērtīgu zināšanu līmeni, vai

Or. de

Pamatojums

Direktīvā 2005/36/EK iekļautā noteikuma lietderība ir pierādīta praksē un tam arī turpmāk 
būtu jāpaliek spēkā.

Grozījums Nr. 525
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kuru papildina divus gadus ilga 
profesionālā prakse, par ko ir izsniegts 
sertifikāts saskaņā ar 2. punktu;

Or. de

Pamatojums

Direktīvā 2005/36/EK iekļautā noteikuma lietderība ir pierādīta praksē un tam arī turpmāk 
būtu jāpaliek spēkā.

Grozījums Nr. 526
Cristian Silviu Buşoi
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz divus gadus vai 3600 stundas 
ilga vecmātes pilna laika apmācība, uz 
kuras sākšanu attiecas nosacījums, ka 
vajadzīgi V pielikuma 5.2.2. punktā 
minētie vispārējās aprūpes māsas oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;

b) vismaz divus gadus vai 3600 stundas 
ilga vecmātes pilna laika apmācība, kuru 
papildus var arī izteikt ar līdzvērtīgu 
skaitu ECTS kredītpunktu un uz kuras 
sākšanu attiecas nosacījums, ka vajadzīgi 
V pielikuma 5.2.2. punktā minētie 
vispārējās aprūpes māsas oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;
dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas daļu 
apmācības saņēmušas kursos, kuru 
līmenis ir vismaz līdzvērtīgs šādai 
apmācībai;

Or. en

Grozījums Nr. 527
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vismaz 18 mēnešus vai 3000 stundas 
ilga vecmātes pilna laika apmācība, uz 
kuras sākšanu attiecas nosacījums, ka 
vajadzīgi V pielikuma 5.2.2. punktā 
minētie vispārējās aprūpes māsas oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, un 
pēc kuras ir pabeigta vienu gadu ilga 
profesionālā prakse, par ko izsniegts 
sertifikāts saskaņā ar 2. punktu.

c) vismaz 18 mēnešus vai 3000 stundas 
ilga vecmātes pilna laika apmācība, kuru 
papildus var arī izteikt ar līdzvērtīgu 
skaitu ECTS kredītpunktu un uz kuras 
sākšanu attiecas nosacījums, ka vajadzīgi 
V pielikuma 5.2.2. punktā minētie 
vispārējās aprūpes māsas oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, un 
pēc kuras ir pabeigta vienu gadu ilga 
profesionālā prakse, par ko izsniegts 
sertifikāts saskaņā ar 2. punktu; 
dalībvalstis var attiecināt daļējus 
atbrīvojumus uz personām, kas daļu 
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apmācības saņēmušas kursos, kuru 
līmenis ir vismaz līdzvērtīgs šādai 
apmācībai.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 528
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
43.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a Direktīvas 43.a pantu svītro.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums ierosinātajiem grozījumiem par Rumānijas vispārējās aprūpes māsu apmācību 
saskaņā ar iegūto tiesību kārtību.

Grozījums Nr. 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a Direktīvas 43. panta 3. punktu svītro.
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Or. en

Grozījums Nr. 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.b punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.b Direktīvas 43. panta 4. punktu groza 
šādi:
Dalībvalstis atzīst vecmātes oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, 
kuri Polijā piešķirti vecmātēm, kas līdz 
2004. gada 1. maijam pabeigušas 
apmācību, kura neatbilst 40. pantā 
noteiktajām obligātajām apmācības 
prasībām un kuru apliecina bakalaura 
diploms, kas iegūts, pamatojoties uz īpašu 
kvalifikācijas celšanas programmu, kura 
paredzēta 11. pantā 2004. gada 20. aprīļa 
Aktā par grozījumiem Aktā par māsas un 
vecmātes profesiju un par dažiem citiem 
normatīvajiem aktiem (Polijas Republikas 
Oficiālais Vēstnesis, 2004. gada 
30. aprīlis, Nr. 92, 885. poz.), un 
pamatojoties uz veselības ministra 
2004. gada 11. maija Noteikumiem par 
sīki izstrādātiem nosacījumiem studiju 
nodrošināšanai māsām un vecmātēm, 
kurām ir vidusskolas atestāts (gala 
eksāmens — matura) un kuras ir 
beigušas medicīnas liceju un medicīnas 
skolu, kas apmāca māsas un vecmātes 
profesijā (Polijas Republikas Oficiālais 
Vēstnesis, 2004. gada 13. maijs, Nr. 110, 
1170. pozīcija, ar papildu grozījumiem), 
ko aizvieto ar 2011. gada 15. jūlija 
Likuma par māsu un vecmāšu profesiju 
55.2. pantu (Polijas Republikas Oficiālais 
Vēstnesis, 2011. gada 23. augusts, 
Nr. 174, 1039. poz.) un veselības ministra 
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2012. gada 14. jūnija Noteikumiem par 
sīki izstrādātiem nosacījumiem augstākās 
izglītības kursu nodrošināšanai māsām 
un vecmātēm, kurām ir vidusskolas 
atestāts (gala eksāmens — matura) un 
kuras ir beigušas medicīnas vidusskolu un 
medicīnas koledžu, kas apmāca māsas un 
vecmātes profesijā (Polijas Republikas 
Vēstnesis, 2012. gada 6. jūlijs, 770. poz.), 
lai tādējādi pārliecinātos, vai attiecīgajai 
personai ir zināšanu un kompetences 
līmenis, kas salīdzināms ar to vecmāšu 
zināšanu un kompetences līmeni, kurām 
ir kvalifikācija, kas attiecībā uz Poliju 
noteikta V pielikuma 5.2.2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 30. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Farmaceita oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošais dokuments apliecina 
apmācību, kuras ilgums ir vismaz pieci 
gadi, ko var izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu 
ECTS kredītpunktu, un kurā ietilpst 
vismaz:

2. Farmaceita oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošais dokuments apliecina 
apmācību, kuras ilgums ir vismaz pieci 
gadi, ko var papildus izteikt arī ar 
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu, un 
kurā ietilpst vismaz:

Or. de

Pamatojums

Eiropā ir atšķirīga ECTS punktu piešķiršanas kārtība. Ar piešķirtajiem ECTS punktiem nevar 
aizstāt citus kritērijus, bet šos punktus var norādīt papildus.

Grozījums Nr. 532
Sirpa Pietikäinen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 30. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
44. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc teorētiskās un praktiskās apmācības 
beigām — sešus mēnešus ilgs mācekļa 
darbs publiski pieejamā aptiekā vai 
slimnīcā šīs slimnīcas farmaceitiskās 
nodaļas pārraudzībā.

b) teorētiskās un praktiskās apmācības
laikā vai pēc tās beigām — sešus mēnešus 
ilgs mācekļa darbs publiski pieejamā 
aptiekā vai slimnīcā šīs slimnīcas 
farmaceitiskās nodaļas pārraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 30. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
44. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc teorētiskās un praktiskās apmācības
beigām — sešus mēnešus ilgs mācekļa 
darbs publiski pieejamā aptiekā vai 
slimnīcā šīs slimnīcas farmaceitiskās 
nodaļas pārraudzībā.

b) teorētiskās un praktiskās apmācības
laikā — sešus mēnešus ilgs mācekļa darbs 
publiski pieejamā aptiekā vai slimnīcā šīs 
slimnīcas farmaceitiskās nodaļas 
pārraudzībā.

Or. fi

Grozījums Nr. 534
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
44. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
„
Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:
a) atbilstīgas zināšanas par 
medikamentiem un vielām, ko izmanto 
zāļu ražošanā, kā noteikts 3. punkta 
a) apakšpunktā, kā arī šādam zināšanu 
līmenim vajadzīgās kompetences atbilstoši 
zinātnes un tehnoloģiju progresam;
b) atbilstīgas zināšanas par 3. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem jautājumiem, 
kā arī šādam zināšanu līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam;
c) atbilstīgas zināšanas par 3. punkta 
c) apakšpunktā minētajiem jautājumiem, 
kā arī šādam zināšanu līmenim vajadzīgās 
kompetences atbilstoši zinātnes un 
tehnoloģiju progresam;
d) atbilstīgas zināšanas, lai novērtētu 
zinātniskos datus, kā minēts 3. punkta 
d) apakšpunktā, kā arī šādam zināšanu 
līmenim vajadzīgās kompetences atbilstoši 
zinātnes un tehnoloģiju progresam.
”

Or. de

Grozījums Nr. 535
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
44. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

Saskaņā ar 58.a pantu Komisija, pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
organizācijām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un integrējot šo organizāciju 
priekšlikumus, ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu:

Or. en

Grozījums Nr. 536
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
45. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) zāļu terapija, kā arī informēšana un 
konsultēšana par zālēm un ar veselību 
saistīti skaidrošanas pasākumi.

Or. de

Pamatojums

Farmaceita darbības jomā ir notikusi attīstība, un tādēļ tā ir jāpielāgo. Zāļu ārstēšanas gaitā 
vienmēr ir svarīgi ievērot noteiktu dzīvesveidu, lai zāļu lietošanas rezultātā panāktu vēlamo 
efektu. Tādēļ farmaceitam ir ļoti svarīga nozīme pacientu informēšanā.

Grozījums Nr. 537
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Arhitekta apmācībai jābūt vismaz 
6 gadus ilgām pilna laika studijām, ko var 
izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu. Apmācība dalībvalstī ietver:

1. Arhitekta apmācībai jābūt vismaz 
6 gadus ilgām pilna laika studijām. 
Apmācība dalībvalstī ietver:

Or. de

Grozījums Nr. 538
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Arhitekta apmācībai jābūt vismaz 
6 gadus ilgām pilna laika studijām, ko var 
izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu. Apmācība dalībvalstī ietver:

1. Arhitekta apmācībai jābūt vismaz 
6 gadus ilgām pilna laika studijām, ko var 
izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS 
kredītpunktu. Apmācība dalībvalstī ietver
vienu vai abas no šīm jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 539
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses,

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika 
studiju, ko var izteikt arī ar līdzvērtīgu 
skaitu ECTS kredītpunktu, universitātes 
līmeņa vai salīdzināmā mācību iestādē, 
sekmīgi nokārtojot universitātes līmeņa 
eksāmenu, un vismaz 2 gadus obligātas
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prakses speciālista vadībā, kuras beigās 
tiek izsniegts praksi apliecinošs sertifikāts,

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz ETCS kredītpunktiem kā apmācības ilguma mērvienību būtu jāpiemēro tikai 
attiecībā uz akadēmiskām studijām. Lai uzsvērtu prakses obligātumu, prakses pabeigšana 
būtu jāapliecina ar kompetentās iestādes izsniegtu sertifikātu.

Grozījums Nr. 540
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses,

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus prakses,

Or. en

Grozījums Nr. 541
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses,

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika 
studiju, ko papildus var izteikt arī ar 
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu,
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, kas nodrošina oficiālu 
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kvalifikāciju, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus prakses attiecībā uz praktisko 
apmācību, saņemot profesionālo 
kvalifikāciju,

Or. de

Grozījums Nr. 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses,

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika 
studiju, ko var izteikt arī ar līdzvērtīgu 
skaitu ECTS kredītpunktu, universitātes 
līmeņa vai salīdzināmā mācību iestādē, 
sekmīgi nokārtojot universitātes līmeņa 
eksāmenu, un vismaz 2 gadus prakses
attiecībā uz praktisko apmācību, lai 
iegūtu profesionālo pieredzi,

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā tiek atbalstīta prakse uzņēmumā kā automātiskās atzīšanas priekšnoteikums; 
neatkarīgi no apmācības ilguma šai praksei jābūt divus gadus ilgai. Tā kā šajā nozarē ir maz
apmaksātu prakses vietu, jānodrošina, lai arī neapmaksātas prakses laikā absolventiem būtu 
iespējams iegūt profesionālo praksi un iegūt tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu.

Grozījums Nr. 543
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses,

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu,

Or. es

Grozījums Nr. 544
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses,

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
2 gadus apmaksātas prakses, ko veic
apmācības laikā, kas paredzēta tādas 
reglamentētas profesijas apguvei, kura ir 
jāapliecina ar derīgu izglītības
dokumentu,

Or. fr

Grozījums Nr. 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
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universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses.

universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu prakses.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses.

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu prakses.

Or. en

Grozījums Nr. 547
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses.

b) vai nu vismaz 5 gadus pilna laika 
studiju, ko papildus var izteikt ar 
līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu,
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu un saņemot 
oficiālu kvalifikāciju, un vismaz 1 gadu 
prakses attiecībā uz praktisko apmācību, 
saņemot profesionālo kvalifikāciju.
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Or. de

Grozījums Nr. 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses.

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu.

Or. es

Grozījums Nr. 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses.

b) vai nu vismaz 5 gadus pilna laika 
studiju, ko var izteikt arī ar līdzvērtīgu 
skaitu ECTS kredītpunktu, universitātes 
līmeņa vai salīdzināmā mācību iestādē, 
sekmīgi nokārtojot universitātes līmeņa 
eksāmenu, un vismaz 1 gadu prakses
attiecībā uz praktisko apmācību, lai 
iegūtu profesionālo pieredzi.

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā tiek atbalstīta prakse uzņēmumā kā automātiskās atzīšanas priekšnoteikums; 
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neatkarīgi no apmācības ilguma šai praksei jābūt divus gadus ilgai. Tā kā šajā nozarē ir maz 
apmaksātu prakses vietu, jānodrošina, lai arī neapmaksātas prakses laikā absolventiem būtu 
iespējams iegūt profesionālo praksi un iegūt tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu.

Grozījums Nr. 550
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses.

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu.

Or. es

Grozījums Nr. 551
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses.

b) vai nu vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
universitātes līmeņa vai salīdzināmā 
mācību iestādē, sekmīgi nokārtojot 
universitātes līmeņa eksāmenu, un vismaz 
1 gadu apmaksātas prakses, ko veic 
apmācības laikā, kas paredzēta tādas 
reglamentētas profesijas apguvei, kurā ir 
vajadzīgs derīgs izglītību apliecinošs 
dokuments.

Or. fr
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Grozījums Nr. 552
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
tādas personas uzraudzībā, kura atbilstīgi 
nodrošina garantijas attiecībā uz savām 
spējām nodrošināt praktisko apmācību. 
Tā jāveic pēc 1. punktā minēto studiju 
pabeigšanas. Apmaksātās prakses 
pabeigšana ir jāapliecina ar sertifikātu, 
ko pievieno oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Atsauces uz apmaksātu praksi būtu jāsvītro, pirmkārt, tādēļ, ka Spānijā nav šādas pieredzes, 
un, otrkārt, tādēļ, ka pašreizējos ekonomiskos apstākļos šobrīd nebūtu mērķtiecīgi sākt 
tradicionālā modeļa maiņu. Tā kā direktīvā nav skaidru noteikumu attiecībā uz apmaksātu 
praksi, to piemērojot, rastos problēmas. Ja šī atsauce tiks saglabāta, direktīvā būtu precīzāk 
jānosaka, vai prakse jāapmaksā saskaņā ar tarifu tabulu, vai sociālās apdrošināšanas 
izmaksas sedz valsts.

Grozījums Nr. 553
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
tādas personas uzraudzībā, kura atbilstīgi 
nodrošina garantijas attiecībā uz savām 

3. Praksi veic dalībvalstī tādas personas 
uzraudzībā, kura atbilstīgi nodrošina 
garantijas attiecībā uz savām spējām 
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spējām nodrošināt praktisko apmācību. Tā 
jāveic pēc 1. punktā minēto studiju 
pabeigšanas. Apmaksātās prakses
pabeigšana ir jāapliecina ar sertifikātu, ko 
pievieno oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem.

nodrošināt praktisko apmācību. To veic pēc 
1. punktā minēto studiju pabeigšanas. 
Apmaksātās prakses pabeigšanu apliecina
ar sertifikātu, ko pievieno oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošajiem 
dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsvītro atsauce uz atlīdzību.

Grozījums Nr. 554
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
tādas personas uzraudzībā, kura atbilstīgi 
nodrošina garantijas attiecībā uz savām 
spējām nodrošināt praktisko apmācību. Tā 
jāveic pēc 1. punktā minēto studiju 
pabeigšanas. Apmaksātās prakses 
pabeigšana ir jāapliecina ar sertifikātu, ko 
pievieno oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem.

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
arhitekta vai tādas personas vai struktūras
uzraudzībā vai vadībā, kuru šajā nolūkā
apstiprinājusi kompetentā iestāde, kas ir 
pienācīgi pārbaudījusi to spējas
nodrošināt praktisko apmācību. Prakses 
pabeigšana ir jāapliecina ar iestādes 
izsniegtu sertifikātu, ko pievieno oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošajiem 
dokumentiem.

Or. de

Grozījums Nr. 555
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
tādas personas uzraudzībā, kura atbilstīgi 
nodrošina garantijas attiecībā uz savām 
spējām nodrošināt praktisko apmācību. Tā 
jāveic pēc 1. punktā minēto studiju 
pabeigšanas. Apmaksātās prakses 
pabeigšana ir jāapliecina ar sertifikātu, ko 
pievieno oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem.

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī
arhitekta vai tādas personas vai struktūras
uzraudzībā vai vadībā, kuru šajā nolūkā 
apstiprinājusi kompetentā iestāde, kas ir 
pienācīgi pārbaudījusi to spējas
nodrošināt praktisko apmācību. 
Apmaksātās prakses pabeigšana ir 
jāapliecina ar kompetentās iestādes
izsniegtu sertifikātu, ko pievieno oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošajiem 
dokumentiem.

Or. de

Grozījums Nr. 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
tādas personas uzraudzībā, kura atbilstīgi 
nodrošina garantijas attiecībā uz savām 
spējām nodrošināt praktisko apmācību. Tā 
jāveic pēc 1. punktā minēto studiju 
pabeigšanas. Apmaksātās prakses 
pabeigšana ir jāapliecina ar sertifikātu, ko 
pievieno oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem.

3. Prakse jāveic dalībvalstī tādas personas 
uzraudzībā, kura atbilstīgi nodrošina 
garantijas attiecībā uz savām spējām 
nodrošināt praktisko apmācību. Tā jāveic 
pēc 1. punktā minēto studiju pabeigšanas. 
Prakses pabeigšana ir jāapliecina ar 
sertifikātu, ko pievieno oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošajiem 
dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 557
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
tādas personas uzraudzībā, kura atbilstīgi 
nodrošina garantijas attiecībā uz savām 
spējām nodrošināt praktisko apmācību. Tā 
jāveic pēc 1. punktā minēto studiju 
pabeigšanas. Apmaksātās prakses 
pabeigšana ir jāapliecina ar sertifikātu, ko 
pievieno oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem.

3. Prakse jāveic dalībvalstī tādas personas 
uzraudzībā, kura atbilstīgi nodrošina 
garantijas attiecībā uz savām spējām 
nodrošināt praktisko apmācību. Tā jāveic 
pēc 1. punktā minēto studiju pabeigšanas. 
Prakses pabeigšana ir jāapliecina ar 
sertifikātu, ko pievieno oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošajiem 
dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apmaksātā prakse jāveic dalībvalstī 
tādas personas uzraudzībā, kura atbilstīgi 
nodrošina garantijas attiecībā uz savām 
spējām nodrošināt praktisko apmācību. Tā 
jāveic pēc 1. punktā minēto studiju 
pabeigšanas. Apmaksātās prakses 
pabeigšana ir jāapliecina ar sertifikātu, ko 
pievieno oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem.

3. Prakse, kas minēta 1. punktā, jāveic 
dalībvalstī tādas personas uzraudzībā, kura 
atbilstīgi nodrošina garantijas attiecībā uz 
savām spējām nodrošināt praktisko 
apmācību. Šīs prakses pabeigšana ir 
jāapliecina ar sertifikātu, ko pievieno 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošajiem 
dokumentiem.

Or. fr


