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Grozījums Nr. 559
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija pēc 
apspriešanās ar profesionālajām 
struktūrām, kā noteikts 58.a pantā 
(jauns), un pēc to priekšlikumu 
ietveršanas ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, lai noteiktu:

Or. en

Grozījums Nr. 560
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā pantā „kopējais apmācības 
regulējums” ir kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums, kas vajadzīgs, lai 
veiktu darbību konkrētā profesijā. Lai 
sāktu vai veiktu darbību šādā profesijā, 
dalībvalsts tādiem kvalifikāciju 
apliecinošiem dokumentiem, kas iegūti, 
pamatojoties uz šādu regulējumu, savā 
teritorijā piešķir tādu pašu spēku, kādu tā 
piešķirt oficiālo kvalifikāciju apliecinošiem 
dokumentiem, kurus tā pati izdod, ar 
nosacījumu, ka šāds regulējums atbilst 
kritērijiem, kas noteikti 2. punktā. Šādos 
kritērijos ņem vērā 3. punktā minētās 
specifikācijas.

1. Šajā pantā „kopējais apmācības 
regulējums” ir kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums, kas vajadzīgs, lai 
veiktu darbību konkrētā profesijā.
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Kopējo apmācības regulējumu var noteikt 
dalībvalsts teritorijā saskaņā ar šajā pantā 
paredzētajiem nosacījumiem un 
procedūru.
Lai sāktu vai veiktu darbību šādā profesijā, 
dalībvalsts tādiem kvalifikāciju 
apliecinošiem dokumentiem, kas iegūti, 
pamatojoties uz šādu regulējumu, savā 
teritorijā piešķir tādu pašu spēku, kādu tā 
piešķirt oficiālo kvalifikāciju apliecinošiem 
dokumentiem, kurus tā pati izdod, ar 
nosacījumu, ka šāds regulējums atbilst 
kritērijiem, kas noteikti 2. punktā. Šādos 
kritērijos ņem vērā 3. punktā minētās 
specifikācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 561
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā pantā „kopējais apmācības 
regulējums” ir kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums, kas vajadzīgs, lai 
veiktu darbību konkrētā profesijā. Lai 
sāktu vai veiktu darbību šādā profesijā, 
dalībvalsts tādiem kvalifikāciju 
apliecinošiem dokumentiem, kas iegūti, 
pamatojoties uz šādu regulējumu, savā 
teritorijā piešķir tādu pašu spēku, kādu tā 
piešķirt oficiālo kvalifikāciju apliecinošiem 
dokumentiem, kurus tā pati izdod, ar 
nosacījumu, ka šāds regulējums atbilst 
kritērijiem, kas noteikti 2. punktā. Šādos 
kritērijos ņem vērā 3. punktā minētās 
specifikācijas.

1. Šajā pantā „kopējais apmācības 
regulējums” ir kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums, kas vajadzīgs, lai 
veiktu darbību konkrētā profesijā. Prasības 
var ietvert ECTS kredītpunktu skaitu, bet 
ECTS kredītpunkti vieni paši nedrīkst būt 
kritēriji. Lai sāktu vai veiktu darbību šādā 
profesijā, dalībvalsts tādiem kvalifikāciju 
apliecinošiem dokumentiem, kas iegūti, 
pamatojoties uz šādu regulējumu, savā 
teritorijā piešķir tādu pašu spēku, kādu tā 
piešķirt oficiālo kvalifikāciju apliecinošiem 
dokumentiem, kurus tā pati izdod, ar 
nosacījumu, ka šāds regulējums atbilst 
kritērijiem, kas noteikti 2. punktā. Šādos 
kritērijos ņem vērā 3. punktā minētās 
specifikācijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 562
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā pantā „kopējais apmācības 
regulējums” ir kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums, kas vajadzīgs, lai 
veiktu darbību konkrētā profesijā. Lai 
sāktu vai veiktu darbību šādā profesijā, 
dalībvalsts tādiem kvalifikāciju 
apliecinošiem dokumentiem, kas iegūti, 
pamatojoties uz šādu regulējumu, savā 
teritorijā piešķir tādu pašu spēku, kādu tā 
piešķirt oficiālo kvalifikāciju apliecinošiem 
dokumentiem, kurus tā pati izdod, ar 
nosacījumu, ka šāds regulējums atbilst 
kritērijiem, kas noteikti 2. punktā. Šādos 
kritērijos ņem vērā 3. punktā minētās 
specifikācijas.

1. Šajā pantā „kopējais apmācības 
regulējums” ir kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums, kas vajadzīgs, lai 
veiktu darbību konkrētā profesijā vai 
pēcdiploma specialitātes profesijā, kuru 
reglamentē saskaņā ar III sadaļas 
III nodaļu. Lai sāktu vai veiktu darbību 
šādā profesijā vai specialitātē, dalībvalsts 
tādiem kvalifikāciju apliecinošiem 
dokumentiem, kas iegūti, pamatojoties uz 
šādu regulējumu, savā teritorijā piešķir 
tādu pašu spēku, kādu tā piešķirt oficiālo 
kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, 
kurus tā pati izdod, ar nosacījumu, ka šāds 
regulējums atbilst kritērijiem, kas noteikti 
2. punktā. Šādos kritērijos ņem vērā 
3. punktā minētās specifikācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 563
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punkta noteikumus 
nepiemēro ārstu, vispārējās aprūpes 
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māsu, zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, 
farmaceitu un arhitektu profesijām, kas 
balstās uz formālo kvalifikācijas liecību 
automātiskās atzīšanas pamatprincipu, 
pamatojoties uz koordinētiem obligātajiem 
apmācības nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ar direktīvu nedrīkst ieviest trešo atzīšanas režīmu papildus automātiskajai atzīšanai un 
vispārējām sistēmām. Tas radītu apjukumu profesionālajai un kompetentajai iestādei. Būtu 
skaidri jānorāda, ka kopējie apmācības regulējumi neattiecas uz nevienu nozaru profesiju.

Grozījums Nr. 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija pārbauda profesionālo 
asociāciju un dalībvalstu iniciatīvas un 
projektus attiecībā uz to 
atbilstību 2. punktā minētajiem kritērijiem 
un pieprasa visām dalībvalstīm izpētīt 
kopējā apmācības regulējuma ieviešanas 
iespējamās sekas, kā arī to, kādās iestādēs 
var piedāvāt šādu apmācības regulējumu. 
Turklāt dalībvalstis jo īpaši pārbauda, vai 
un ciktāl šādu apmācības regulējumu var 
piedāvāt saskaņā ar vispārīgo apmācību 
universitātē vai augstākās izglītības 
iestādē, kā arī saskaņā ar profesionālo 
apmācību. 

Or. de

Pamatojums

Duālo profesionālās apmācības sistēmu veicināšana.
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Grozījums Nr. 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija jau vismaz vienā trešdaļā
dalībvalstu;

b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija jau vismaz pusē dalībvalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 566
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija jau vismaz vienā trešdaļā
dalībvalstu;

b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija jau vismaz pusē dalībvalstu;

Or. de

Grozījums Nr. 567
Emilie Turunen

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

b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija jau vismaz vienā trešdaļā 
dalībvalstu;

b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija jau vismaz vienā trešdaļā 
dalībvalstu vai divas trešdaļas dalībvalstu 
piekrīt 49.a panta 2. punkta noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 568
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums apvieno zināšanas, 
prasmes un kompetences, kas noteiktas 
izglītības un apmācības sistēmās, kuras tiek 
piemērotas vismaz vienā trešdaļā
dalībvalstu;

c) kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums apvieno zināšanas,
prasmes un kompetences, kas noteiktas 
izglītības un apmācības sistēmās, kuras tiek 
piemērotas vismaz vienā ceturtdaļā
dalībvalstu;

Or. en

Pamatojums

Kopējā apmācības regulējuma noteikšanas kritērijiem jābūt elastīgākiem, lai mudinātu 
profesijas to izmantot.

Grozījums Nr. 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

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

c) kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums apvieno zināšanas, 
prasmes un kompetences, kas noteiktas 
izglītības un apmācības sistēmās, kuras tiek 
piemērotas vismaz vienā trešdaļā 
dalībvalstu;

c) kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums apvieno zināšanas, 
prasmes un kompetences, kas noteiktas 
izglītības un apmācības sistēmās, kuras tiek 
piemērotas vismaz vienā trešdaļā 
dalībvalstu; šajā sakarā nav būtiski, vai 
attiecīgās zināšanas, prasmes un 
kompetences iegūtas saskaņā ar vispārējo 
apmācību universitātē vai augstākās 
izglītības iestādē vai saskaņā ar 
profesionālo apmācību;

Or. de

Pamatojums

Duālo profesionālās izglītības sistēmu veicināšana.

Grozījums Nr. 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums apvieno zināšanas, 
prasmes un kompetences, kas noteiktas 
izglītības un apmācības sistēmās, kuras tiek 
piemērotas vismaz vienā trešdaļā 
dalībvalstu;

c) kopējs zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopums apvieno zināšanas, 
prasmes un kompetences, kas noteiktas 
izglītības un apmācības sistēmās, kuras tiek 
piemērotas vismaz vienā trešdaļā 
dalībvalstu; ja attiecīgo profesiju kādā 
dalībvalstī jau reglamentē, izmantojot 
duālās izglītības sistēmu 3. panta 
1. punkta la) apakšpunkta nozīmē, kopējā 
apmācības regulējumā jāparedz apmācība 
duālajā sistēmā, ņemot vērā esošos 
standartus;

Or. de
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Grozījums Nr. 571
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
līmeņiem, kā noteikts II pielikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Ieteikumā par
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanu mūžizglītībai (*);

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences var 
atsaukties uz Eiropas kvalifikāciju 
sistēmas līmeņiem, kā noteikts II pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumā 
par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanu mūžizglītībai (*);

Or. en

Grozījums Nr. 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
līmeņiem, kā noteikts II pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Ieteikumā par Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai 
(*);

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz šīs direktīvas 11. pantā 
noteiktajiem kvalifikāciju līmeņiem (*);

Or. de
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Grozījums Nr. 573
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
līmeņiem, kā noteikts II pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Ieteikumā par Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai 
(*);

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz šīs direktīvas 11. pantā 
noteiktajiem līmeņiem;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 11. pantā jau ir ietverta labi funkcionējoša un diferencēta kvalifikāciju 
novērtēšanas sistēma. Eiropas kvalifikāciju sistēma nedarbojas visās ES dalībvalstīs un nav 
transponēta saskaņā ar vienādiem standartiem visās ES dalībvalstīs. Praksē direktīvas 
11. pants tiek pieņemts, un kompetentās iestādes, kas to piemēro, dod priekšroku šim pantam 
(GHK pētījums, 2011. gads).

Grozījums Nr. 574
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
līmeņiem, kā noteikts II pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Ieteikumā par Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai 

d) šāda kopējā apmācības regulējuma 
zināšanas, prasmes un kompetences 
atsaucas uz šīs direktīvas 11. pantā 
noteiktajiem līmeņiem; direktīvas 
11. pantu nepiemēro profesijām, ko 
reglamentē saskaņā ar V pielikuma 
1. punktu;
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(*);

Or. en

Grozījums Nr. 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) attiecīgā profesija nav iekļauta citā 
kopējā apmācības regulējumā un nav 
reglamentēta saskaņā ar III sadaļas 
III nodaļu;

e) attiecīgā profesija nav iekļauta citā 
kopējā apmācības regulējumā un nav 
reglamentēta saskaņā ar III sadaļas 
II nodaļu, III sadaļas III nodaļu vai 
10. panta b) punktā minētajos gadījumos;

Or. de

Grozījums Nr. 576
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) attiecīgā profesija nav iekļauta citā 
kopējā apmācības regulējumā un nav 
reglamentēta saskaņā ar III sadaļas 
III nodaļu;

e) profesija vai profesijas pēcdiploma 
specialitāte, ko reglamentē saskaņā ar
III sadaļas III nodaļu, nav iekļauta citā 
kopējā apmācības regulējumā un nav 
reglamentēta saskaņā ar III sadaļas 
III nodaļu vai 10. panta b) punktu vai nav 
jau atzīta kā specialitāte V pielikumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 577
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) attiecīgā profesija nav iekļauta citā 
kopējā apmācības regulējumā un nav 
reglamentēta saskaņā ar III sadaļas 
III nodaļu;

e) attiecīgā profesija nav iekļauta citā 
kopējā apmācības regulējumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 578
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kopējais apmācības regulējums ir 
izstrādāts saskaņā ar pārredzamu procesu, 
iesaistot visas ieinteresētās personas no 
dalībvalstīm, kurās šī profesija nav 
reglamentēta;

f) kopējais apmācības regulējums ir 
izstrādāts saskaņā ar pārredzamu procesu, 
attiecīgos gadījumos iesaistot sadarbībā 
visas ieinteresētās personas no 
dalībvalstīm, kurās šī profesija nav 
reglamentēta;

Or. en

Pamatojums

Dažas profesijas var tikt reglamentētas visās dalībvalstīs vai lielākajā daļā dalībvalstu. Šis 
noteikums nedrīkstētu būt pārāk neelastīgs attiecībā uz šādām profesijām.

Grozījums Nr. 579
Constance Le Grip
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kopējais apmācības regulējums ir 
izstrādāts saskaņā ar pārredzamu procesu, 
iesaistot visas ieinteresētās personas no 
dalībvalstīm, kurās šī profesija nav 
reglamentēta;

f) kopējais apmācības regulējums ir 
izstrādāts saskaņā ar pārredzamu procesu, 
kas nozīmē, ka iniciatīvas šajā saistībā ir 
jāpublicē un jāuzņemas ciešā sadarbībā 
ar profesionālām organizācijām un citām 
pārstāvošām ieinteresētajām personām,
tostarp no dalībvalstīm, kurās šī profesija 
nav reglamentēta;

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski apspriesties ar attiecīgajām pārstāvošajām ieinteresētajam personām.

Grozījums Nr. 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) kopējais apmācības regulējums 
nodrošina ikvienas dalībvalsts pilsoņiem 
tiesības iegūt kvalifikāciju atbilstoši šādam 
regulējumam, nepieprasot būt par kādas 
profesionālās organizācijas biedru vai būt 
reģistrētam šādā organizācijā.

g) kopējais apmācības regulējums 
nodrošina ikvienas dalībvalsts pilsoņiem 
tiesības iegūt kvalifikāciju atbilstoši šādam 
regulējumam, nepieprasot pirms tam būt 
par kādas profesionālās organizācijas 
biedru vai būt reģistrētam šādā 
organizācijā.

Or. de

Grozījums Nr. 581
Emma McClarkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu kopēju zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopumu, kā arī kopējā 
apmācības regulējuma kvalifikācijas.

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu kopēju obligāto zināšanu, prasmju 
un kompetenču kopumu, kā arī katra 
konkrētā kopējā apmācības regulējuma 
kvalifikācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu kopēju zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopumu, kā arī kopējā 
apmācības regulējuma kvalifikācijas.

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu kopēju zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopumu, kā arī kopējā 
apmācības regulējuma kvalifikācijas. 
Attiecībā uz to detalizācijas pakāpi tie 
nepārsniedz III sadaļas III nodaļā 
noteiktās minimālās apmācības prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 583
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu kopēju zināšanu, prasmju un 
kompetenču kopumu, kā arī kopējā 
apmācības regulējuma kvalifikācijas.

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija pēc 
apspriešanās ar attiecīgo ieinteresēto 
personu forumu vai forumiem, kā noteikts 
57.c pantā (jauns), ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, ietverot šāda foruma vai 
forumu priekšlikumus, lai noteiktu kopēju 
zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu, 
kā arī kopējā apmācības regulējuma 
kvalifikācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis informē Komisiju par 
profesionālo nosaukumu, ko iegūs 
saskaņā ar 3. punktā minēto kopējo 
apmācības regulējumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.a pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalsts var pieprasīt izņēmumu
attiecībā uz 3. punktā minētā kopējā 
apmācības regulējuma piemērošanu savā
teritorijā, ja citu apstākļu dēļ tai ir nācies
ieviest jaunu reglamentētu profesiju savā 
teritorijā, ja tai bijis jāgroza spēkā esošie 
iekšzemes principi attiecībā uz profesiju 
struktūru saistībā ar apmācības un 
piekļuves nosacījumiem šādām profesijām,
vai tad, ja dalībvalsts nevēlas saistīt savu 
valsts kvalifikāciju sistēmu ar 
kvalifikācijām, kas noteiktas kopējā 
apmācības regulējumā. Komisija var 
pieņemt īstenošanas lēmumu, lai 
attiecīgajai dalībvalstij piešķirtu šādu 
izņēmumu.

5. Dalībvalsts sešu mēnešu laikā pēc 
3. punktā minētā deleģētā akta stāšanās 
spēkā var paziņot, ka 3. punktā minētais
kopējais apmācības regulējums tās
teritorijā nav piemērojams, jo pretējā 
gadījumā tai nāktos ieviest jaunu 
reglamentētu profesiju savā teritorijā, 
grozīt spēkā esošos iekšzemes principus
attiecībā uz profesiju struktūru saistībā ar 
apmācības un piekļuves nosacījumiem 
šādām profesijām, vai tad, ja dalībvalsts 
nevēlas saistīt savu valsts kvalifikāciju 
sistēmu ar kvalifikācijām, kas noteiktas 
kopējā apmācības regulējumā.

Or. de

Grozījums Nr. 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
49.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.b pants svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējās apmācības pārbaudes svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā pantā kopējās apmācības 
pārbaude ir zināšanu pārbaude, kurā 
novērtē profesionāļa spēju darboties 
profesijā visās dalībvalstīs, kas reglamentē 
šo profesiju. Kopējās apmācības 
pārbaudes sekmīga nokārtošana ļauj sākt 
un veikt attiecīgās profesionālas darbības 
dalībvalstī saskaņā ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, ar kādiem darbojas šajā 
dalībvalstī iegūto profesionālo 
kvalifikāciju saņēmēji.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējā apmācības pārbaude atbilst 
šādiem nosacījumiem:

svītrots
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(a) kopējā apmācības pārbaude ļauj 
dalībvalstīs pārvietoties lielākam skaitam 
profesionāļu salīdzinājumā ar apmācības 
apliecinošo dokumentu atzīšanas 
vispārējo sistēmu, kas noteikta III sadaļas 
I nodaļā;
(b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija vismaz vienā trešdaļā 
dalībvalstu;
(c) kopējā apmācības pārbaude ir 
izstrādāta saskaņā ar pārredzamu 
procesu, iesaistot visas ieinteresētās 
personas no dalībvalstīm, kurās šī
profesija nav reglamentēta;
(d) kopējā apmācības pārbaude ļauj 
jebkuras dalībvalsts pilsoņiem piedalīties 
šādā pārbaudē un šādu pārbaužu 
praktiskajā rīkošanā dalībvalstīs, neprasot 
būt par profesionālās organizācijas biedru 
vai būt reģistrētam šādā organizācijā;

Or. de

Grozījums Nr. 590
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija vismaz vienā trešdaļā dalībvalstu;

b) attiecīgā profesija ir reglamentēta 
profesija vismaz vienā trešdaļā dalībvalstu 
vai divas trešdaļas dalībvalstu piekrīt 
49.b panta 2. punkta noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 591
Cristian Silviu Buşoi
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopējā apmācības pārbaude ir izstrādāta 
saskaņā ar pārredzamu procesu, iesaistot 
visas ieinteresētās personas no 
dalībvalstīm, kurās šī profesija nav 
reglamentēta;

c) kopējā apmācības pārbaude ir izstrādāta 
saskaņā ar pārredzamu procesu, attiecīgos 
gadījumos iesaistot sadarbībā visas 
ieinteresētās personas no dalībvalstīm, 
kurās šī profesija nav reglamentēta;

Or. en

Grozījums Nr. 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz šādas kopējās apmācības 
pārbaudes nosacījumiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 593
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 35. punkts
Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

3. Saskaņā ar 58.a pantu Komisija pēc 
apspriešanās ar attiecīgo ieinteresēto 
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attiecībā uz šādas kopējās apmācības 
pārbaudes nosacījumiem.

personu forumu vai forumiem, kā noteikts 
57.c pantā (jauns), ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, ietverot šāda foruma vai 
forumu priekšlikumus, attiecībā uz šādas 
kopējās apmācības pārbaudes 
nosacījumiem un kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 36. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
49.b pants – 3. aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.aa Informācijas apmaiņa starp dažādu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
saskaņā ar šo pantu notiek ar Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmas (IMI) 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Direktīvas 53. pantam pievieno šādu 
otro daļu:

svītrots

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
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konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī 
persona plāno veikt.
Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
pacientu drošību, dalībvalstis var 
kompetentajām iestādēm piešķirt tiesības 
veikt valodas pārbaudes visiem 
attiecīgajiem profesionāļiem, ja to 
nepārprotami prasa valsts veselības 
aprūpes sistēma vai — pašnodarbinātu
profesionāļu gadījumā, kas nav saistīti ar 
valsts veselības aprūpes sistēmu, —
reprezentatīvas valsts pacientu 

organizācijas.
Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Or. fr

Grozījums Nr. 596
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas laikā un tad, ja ir nopietnas 
un konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.
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Or. en

Grozījums Nr. 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudi kompetentā iestāde veic 
pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

Or. it

Pamatojums

Vārds „pārbaudes” būtu jāaizstāj ar vārdu „pārbaude”. (Tulkotāja piezīme: grozījums tikai 
daļēji skar tekstu latviešu valodā).

Grozījums Nr. 598
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)



PE498.003v02-00 24/88 AM\916793LV.doc

LV

pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

Or. en

Grozījums Nr. 599
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas, bet pirms profesijas 
novērtēšanas, un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt. Ja konkrētai profesijai nav 
kompetentās iestādes, dalībvalstīm ir 
jānodrošina atzīta struktūra, kas var veikt 
valodas zināšanu pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudi kompetentā iestāde veic 
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veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

Or. it

Grozījums Nr. 601
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības pārbaudīt valodas
zināšanas, kas vajadzīgas profesijas 
praktizēšanai, pēc profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas, bet pirms 
piekļuves piešķiršanas profesijai. 
Kompetentās iestādes veiktā valodas 
zināšanu pārbaude neliedz darba devējam 
veikt papildu pārbaudes pēc vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 602
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts nodrošina, ka valodas 
zināšanu pārbaudes kompetentā iestāde 
veic pēc 4.d pantā, 7. panta 4. punktā un 
51. panta 3. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanas un tad, ja ir nopietnas un 
konkrētas šaubas par profesionāļa 
pietiekamām valodas zināšanām attiecībā 
uz profesionālajām darbībām, ko šī persona 
plāno veikt.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 603
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību vai kvalitāti izglītības nozarē, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības veikt valodas pārbaudes 
visiem attiecīgajiem profesionāļiem, ja to 
nepārprotami prasa attiecīgie sociālie 
partneri, kuri darbojas attiecīgajā nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības pārbaudīt valodas
zināšanas, kas vajadzīgas, lai veiktu 
konkrētos uzdevumus. Kompetentās 
iestādes veiktā valodas zināšanu pārbaude 
neliedz darba devējam veikt papildu 
pārbaudes pēc vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 605
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības veikt valodas pārbaudes 
tieši vai to uzraudzībā vai pieprasīt visiem 
attiecīgajiem profesionāļiem liecības, 
kuras apliecina uzņēmējas dalībvalsts 
valodas zināšanas. Šādu valodas zināšanu 
pārbaudi, ja tādu īsteno, veic pēc 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanas, bet 
pirms piekļuves piešķiršanas profesijai.

Or. en

Pamatojums

To nosacījumu precizējums, ar ko saskaņā var veikt valodas zināšanu pārbaudes.
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Grozījums Nr. 606
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt vai 
uzraudzīt valodas pārbaudes visiem 
attiecīgajiem profesionāļiem, ja 
profesionālis plāno strādāt vai strādā kā 
pašnodarbināta persona vai ja to 
nepārprotami prasa valsts veselības 
aprūpes sistēma (vai privātu organizāciju 
gadījumā, kas nav saistītas ar valsts 
veselības aprūpes sistēmu, —
organizācija).

Or. en

Pamatojums

Ir jāietver visi profesionāļi neatkarīgi no tā, vai viņi ir nodarbināti (valsts sektora vai privātā 
organizācijā vai ir pašnodarbināti).

Grozījums Nr. 607
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas
pārbaudes visiem attiecīgajiem 

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
vai sevišķi svarīgu sabiedrības interešu dēļ
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
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profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

piešķirt tiesības tieši vai to uzraudzībā 
pārbaudīt valodas zināšanas visiem 
attiecīgajiem profesionāļiem. Valodas 
zināšanu pārbaudē cenšas noteikt, cik labi 
profesionāļi var mutiski un rakstiski 
sazināties, lai veiktu savu profesionālo 
darbību, it sevišķi saistībā ar pacientu 
drošību un sabiedrības veselības
aizsardzību vai sevišķi svarīgām 
sabiedrības interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 608
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, kas 

nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības veikt valodas pārbaudes 
visiem attiecīgajiem profesionāļiem, ja to 
nepārprotami prasa valsts veselības 
aprūpes sistēma vai — pašnodarbinātu 
profesionāļu gadījumā, kas nav saistīti ar 
valsts veselības aprūpes sistēmu, —
reprezentatīvas valsts pacientu 

organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības pārbaudīt valodas
zināšanas, kas vajadzīgas, lai pildītu 
profesionālos pienākumus. Kompetentās 
iestādes veiktā valodas zināšanu pārbaude 
neliedz darba devējam veikt papildu 
pārbaudes pēc vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes vai visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem pēc profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas, bet pirms 
piekļuves piešķiršanas profesijai, pieprasīt 
liecības, kuras apliecina uzņēmējas 
dalībvalsts valodas zināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem, ja to nepārprotami prasa 
valsts veselības aprūpes sistēma vai —
pašnodarbinātu profesionāļu gadījumā, 

kas nav saistīti ar valsts veselības aprūpes 
sistēmu, — reprezentatīvas valsts pacientu 
organizācijas.

Tādu profesiju gadījumā, kas skar pacientu 
drošību, dalībvalstis var kompetentajām 
iestādēm piešķirt tiesības veikt valodas 
pārbaudes vai visiem attiecīgajiem 
profesionāļiem pēc profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas, bet pirms 
piekļuves piešķiršanas profesijai, pieprasīt 
liecības, kuras apliecina uzņēmējas 
dalībvalsts valodas zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo Direktīvu 2005/36/EK kompetentās iestādes drīkst valodas zināšanas 
noteikt par piekļuves profesijai nosacījumu, kas nav atkarīgs no profesionāļa tiesībām iegūt 
savu kvalifikāciju atzīšanu. Šāds nosacījums ir it sevišķi svarīgs profesijām, kas skar pacientu 
drošību.

Grozījums Nr. 612
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Valodas zināšanu pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Or. en
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Grozījums Nr. 613
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Valodas zināšanu pārbaudes veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai.
Maksas, ar ko varētu saskarties 
pieteikuma iesniedzējs saistībā ar valodas 
zināšanu pārbaudi, ir saprātīgas un 
samērīgas. Attiecīgajai personai ir tiesības 
apstrīdēt šādas pārbaudes valsts tiesā.”

Or. en

Pamatojums

Profesionāļa pienākums ir nodrošināt, ka viņš/viņa pārzina attiecīgo valodu. Tomēr maksām 
vajadzētu būt saprātīgām, samērīgām un nevajadzētu kavēt profesionāļu pārvietošanās 
brīvību. Maksai nevajadzētu mazināt motivāciju praktizēt profesiju. Dažās dalībvalstīs 
iekšzemes profesionāļiem vai profesionāļiem no ārpuskopienas valstīm jau, iespējams, var tikt 
prasīts segt finansiālas izmaksas.

Grozījums Nr. 614
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām, proti, to, kas 
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personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

profesionālo kvalifikāciju turētājam ir 
vajadzīga, praktizējot savu profesiju, un 
valodas pārbaude ir proporcionāla 
veicamajai darbībai un profesionālim ir bez 
maksas. Attiecīgajai personai ir tiesības 
apstrīdēt šādas pārbaudes valsts tiesās.”

Or. fr

Grozījums Nr. 615
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām, proti, to, ko persona 
ir paredzējusi izmantot, praktizējot savu 
profesiju, un valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Or. en

Grozījums Nr. 616
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
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personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim nerada nesamērīgas 
izmaksas. Attiecīgajai personai ir tiesības 
apstrīdēt šādas pārbaudes valsts tiesās.”

Or. es

Grozījums Nr. 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Valodas zināšanu pārbaudes veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Or. it

Grozījums Nr. 618
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 

Valodas zināšanu pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”
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profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Or. en

Grozījums Nr. 619
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir
proporcionāla veicamajai darbībai un
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, un profesionāļa 
izmaksas ir saprātīgas un samērīgas. 
Attiecīgajai personai ir tiesības apstrīdēt 
šādas pārbaudes saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 620
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valodas zināšanu pārbaudi veic tikai 
attiecībā uz vienu no attiecīgās dalībvalsts 
oficiālajām valodām pēc attiecīgās 
personas izvēles, valodas pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 

Valodas zināšanu pārbaude ir 
proporcionāla veicamajai darbībai un 
profesionālim ir bez maksas. Attiecīgajai 
personai ir tiesības apstrīdēt šādas 
pārbaudes valsts tiesās.”
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pārbaudes valsts tiesās.”

Or. en

Grozījums Nr. 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55.a pants svītrots

Or. el

Pamatojums

Attiecībā uz citās dalībvalstīs īstenotas prakses atzīšanu jānorāda, ka attiecīgās personas nav 
profesionāļi, tādēļ neietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 622
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
55.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a Civiltiesiskā atbildība un 
kvalifikācijas paaugstināšanas prasības
1. Šī direktīva neskar Kopienas un valstu 
noteikumus, kas dalībvalstīm ļauj 
pieprasīt apdrošināšanu vai finansiālus 
drošības pasākumus, un neietekmē 
prasības, kuras attiecas uz dalību kopējā 
kompensāciju fondā, piemēram, 
profesionālu struktūru vai organizāciju 
dalībniekiem, ar nosacījumu, ka šādi 
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noteikumi nav diskriminējoši.
2. Šī direktīva neskar valstu noteikumus, 
kas sevišķi svarīgu sabiedrības interešu 
dēļ padara tiesības praktizēt profesijā 
atkarīgas no tā, vai profesionālis regulāri 
praktizē savā profesijā, ar nosacījumu, ka 
šādi noteikumi nav diskriminējoši.

Or. fr

Grozījums Nr. 623
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55.a pants svītrots

Or. es

Pamatojums

Atsauces uz apmaksātām praksēm būtu jāsvītro, jo Spānijā šādas prakses netiek īstenotas, un 
pašreizējā ekonomikas situācija neļautu šādas izmaiņas ieviest. Precizitātes trūkums saistībā 
ar apmaksātām praksēm radītu daudzas īstenošanas problēmas. Ja šo atsauci saglabātu, 
direktīvā būtu jāprecizē, vai prakses tiek apmaksātas, pamatojoties uz konkrētu apmēru, un 
vai valstīm ir jāsedz visas sociālā nodrošinājuma izmaksas vai ne.

Grozījums Nr. 624
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana svītrots
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Or. es

Pamatojums

Atsauces uz apmaksātām praksēm būtu jāsvītro, jo Spānijā šādas prakses netiek īstenotas, un 
pašreizējā ekonomikas situācija neļautu šādas izmaiņas ieviest. Precizitātes trūkums saistībā 
ar apmaksātām praksēm radītu daudzas īstenošanas problēmas. Ja šo atsauci saglabātu, 
direktīvā būtu jāprecizē, vai prakses tiek apmaksātas, pamatojoties uz konkrētu apmēru, un 
vai valstīm ir jāsedz visas sociālā nodrošinājuma izmaksas vai ne.

Grozījums Nr. 625
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Obligātas un uzraudzītas prakses atzīšana

Or. en

Grozījums Nr. 626
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Or. de

Grozījums Nr. 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
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Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Or. en

Grozījums Nr. 628
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Or. en

Grozījums Nr. 629
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, izcelsmes dalībvalsts atzīst 
praksi, kas veikta citā dalībvalstī un ko 
sertificējusi šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde.
Lai piemērotu šā panta 1. punktu, praksi 
var atzīt tikai saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:
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– prakse ietilpst augstākajā izglītībā, kas 
nodrošina ECTS kredītpunktus, ja 
praktikantam ir studenta statuss, vai tā ir 
profesionālā apmācība;
– prakse notiek saskaņā ar rakstisku un 
juridiski saistošu līgumu, kurā noteikts 
prakses ilgums, kā arī aprakstīti 
mācīšanās mērķi un uzdotie pienākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās ir pieņemts, ka ir jāveic neapmaksāta prakse. Taču personas, kas veic 
neapmaksātu praksi, nedrīkstētu diskriminēt tāpēc, ka tā nav oficiāli atzīta.

Grozījums Nr. 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Or. de
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Pamatojums

Grozījumi attiecībā uz 55.a pantu un 20. apsvērumu.

Grozījums Nr. 632
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Tādas prakses atzīšana, kura ietilpst 
reglamentētas profesijas apmācībā un no 
kuras ir atkarīgs formālas kvalifikācijas 
liecību derīgums

Or. fr

Grozījums Nr. 633
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs 
dalībvalsts kompetentā iestāde.”

svītrots

Or. es

Pamatojums

Atsauces uz apmaksātām praksēm būtu jāsvītro, jo Spānijā šādas prakses netiek īstenotas, un 
pašreizējā ekonomikas situācija neļautu šādas izmaiņas ieviest. Precizitātes trūkums saistībā 
ar apmaksātām praksēm radītu daudzas īstenošanas problēmas. Ja šo atsauci saglabātu, 
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direktīvā būtu jāprecizē, vai prakses tiek apmaksātas, pamatojoties uz konkrētu apmēru, un 
vai valstīm ir jāsedz visas sociālā nodrošinājuma izmaksas vai ne.

Grozījums Nr. 634
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.

Izcelsmes dalībvalsts atzīst praksi, kas 
veikta citā dalībvalstī un ko sertificējusi šīs 
dalībvalsts kompetentā iestāde, ciktāl tas ir 
būtiski attiecībā uz profesionālās darbības 
veikšanu izcelsmes dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 635
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, izcelsmes dalībvalsts atzīst 
praksi, kas ietilpst reglamentētas 
profesijas apmācībā neatkarīgi no
apmaksas līmeņa vai būtības un kas
veikta citā dalībvalstī un ko sertificējusi šīs 
dalībvalsts kompetentā iestāde.”

Or. fr
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Grozījums Nr. 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, izcelsmes dalībvalsts atzīst 
praksi, kas veikta citā dalībvalstī un ko 
sertificējusi šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 637
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, izcelsmes dalībvalsts atzīst 
praksi, kas veikta citā dalībvalstī un ko 
sertificējusi šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, izcelsmes dalībvalsts atzīst 
praksi, kas veikta citā dalībvalstī un ko 
sertificējusi šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde.

Or. de

Pamatojums

Dažās profesijās ir pieņemts, ka ir jāveic neapmaksāta prakse. Taču personas, kas veic 
neapmaksātu praksi, nedrīkstētu diskriminēt tāpēc, ka tā nav oficiāli atzīta.

Grozījums Nr. 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
 Direktīva 2005/36
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, izcelsmes dalībvalsts atzīst 
praksi, kas veikta citā dalībvalstī un ko 
sertificējusi šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde saskaņā ar apmācību 
reglamentētas profesijas apguvei, 
neatkarīgi no tā, vai tas ietekmē vai 
neietekmē tiesības uz profesionālās 
darbības veikšanu. Dalībvalstis var 
ierobežot citā dalībvalstī veiktas prakses 
maksimālo ilgumu, ja tāda ir paredzēta, 
lai nodrošinātu piekļuvi reglamentētai 
profesijai izcelsmes dalībvalstī. Prakses 
atzīšana neaizstāj pārbaudi, kas 
nepieciešama darbības sākšanai 
attiecīgajā profesijā.

Or. de
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Pamatojums

Šeit nedrīkstētu izslēgt neapmaksātas prakses saistībā ar profesionālo apmācību. Vienlaikus
ar mobilitātes veicināšanu ir jāsaglabā kvalitāte attiecībā uz darbības uzsākšanu. Tādēļ 
prakse nedrīkstētu aizstāt profesionālās darbības uzsākšanai nepieciešamo pārbaudi.

Grozījums Nr. 640
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, izcelsmes dalībvalsts atzīst 
praksi, kura ietilpst reglamentētas 
profesijas apmācībā, no kuras ir atkarīgs 
formālas kvalifikācijas liecību derīgums 
un kura veikta citā dalībvalstī un ko 
sertificējusi šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde.”

Or. fr

Grozījums Nr. 641
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst
apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, izcelsmes dalībvalsts samērīgi 
ņem vērā apmaksātu praksi, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 642
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
55.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55.b Maksas, ar ko pieteikuma iesniedzēji 
var saskarties saistībā ar papildu 
pārbaudēm, ir samērīgas ar attiecīgajām 
izmaksām un salīdzināmas ar izmaksām, 
ar kurām saskaras iekšzemes vai 
ārpuskopienas profesionāļi.

Or. en

Pamatojums

Nav nepamatoti prasīt profesionāļiem palīdzēt segt (piemēram) profesionālo prasmju 
pilnveides izmaksas, ciktāl šī summa ir samērīga. Iekšzemes profesionāļiem, kas atsāk 
praktizēt pēc pārtraukuma, vai ārpuskopienas profesionāļiem dažās no dalībvalstīm jau tas, 
iespējams, tiek prasīts.

Grozījums Nr. 643
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 40.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
55.b pants (jauns) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a Pārbaudes pēc ilgstošiem 
profesionālās darbības pārtraukumiem
Gadījumos, kad profesionāļi ir atzīti 
saskaņā ar III nodaļu, bet 57.c pantā 
(jauns) un 58.a pantā noteikto laiku nav 
praktizējuši savā profesijā, pirms 
uzņēmējdarbības veikšanas vai 
deklarācijas atjaunošanas pieprasījuma 
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uzņēmēja dalībvalsts var ļaut 
kompetentajai iestādei pārbaudīt 
profesionāļa spēju praktizēt. Šīm 
pārbaudēm profesionālim jābūt 
samērīgām, nediskriminējošām un bez
maksas. Dalībvalstis var šā panta 
noteikumus attiecināt arī uz citām 
profesijām sevišķi svarīgu sabiedrības 
interešu gadījumā. Dalībvalstīm jebkādi 
lēmumi būtu jāpaziņo Komisijai, kas tos 
publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 41. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Uzņēmējas dalībvalsts un izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās 
ar informāciju par īstenotajiem 
disciplinārajiem pasākumiem vai 
krimināltiesiskajām sankcijām, vai 
jebkādiem citiem nopietniem, īpašiem 
apstākļiem, kam varētu būt ietekme uz 
darbības veikšanu atbilstoši šai direktīvai, 
šajā apmaiņā ievērojot personas datu 
aizsardzības noteikumus, kas paredzēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 95/46/EK un 
Direktīvā 2002/58/EK (*).

„Uzņēmējas dalībvalsts un izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās
ar informāciju par īstenotajiem 
disciplinārajiem pasākumiem vai 
krimināltiesiskajām sankcijām, vai 
jebkādiem citiem nopietniem, īpašiem 
apstākļiem, kam varētu būt ietekme uz 
darbības veikšanu atbilstoši šai direktīvai, 
šajā apmaiņā ievērojot personas datu
aizsardzības noteikumus, kas paredzēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 95/46/EK un 
Direktīvā 2002/58/EK (*). Šim nolūkam 
kompetentās iestādes izmanto Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmu (IMI).

Or. en

Grozījums Nr. 645
Anna Hedh
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 41. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Uzņēmējas dalībvalsts un izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās 
ar informāciju par īstenotajiem 
disciplinārajiem pasākumiem vai 
krimināltiesiskajām sankcijām, vai 
jebkādiem citiem nopietniem, īpašiem 
apstākļiem, kam varētu būt ietekme uz
darbības veikšanu atbilstoši šai direktīvai, 
šajā apmaiņā ievērojot personas datu 
aizsardzības noteikumus, kas paredzēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 95/46/EK un 
Direktīvā 2002/58/EK (*).

„Uzņēmējas dalībvalsts un izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās 
ar informāciju par īstenotajiem 
disciplinārajiem pasākumiem vai 
krimināltiesiskajām sankcijām, vai 
jebkādiem citiem nopietniem, īpašiem 
apstākļiem, kas varētu novest pie tā, ka 
profesionāļiem atņem vai ierobežo viņu 
tiesības veikt darbības atbilstoši šai 
direktīvai, šajā apmaiņā ievērojot personas 
datu aizsardzības noteikumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 95/46/EK un 
Direktīvā 2002/58/EK (*).

Or. sv

Pamatojums

Tas, ka tiek ziņots par daudziem cilvēkiem, var norādīt uz to, ka tiek piemērotas stingras 
pacientu drošības procedūras, tādēļ šai informācijai nevajadzētu būt pieejamai visām 
dalībvalstīm. Citas valstis šādu informāciju varētu uzskatīt par norādi, ka pastāv būtiskas 
problēmas saistībā ar ārstiem no konkrētas valsts, lai gan patiesībā šajā valstī ir spēcīgas 
pacientu drošības procedūras.

Grozījums Nr. 646
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 41. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Uzņēmējas dalībvalsts un izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās 
ar informāciju par īstenotajiem 

„Uzņēmējas dalībvalsts un izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās 
ar informāciju par īstenotajiem 
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disciplinārajiem pasākumiem vai 
krimināltiesiskajām sankcijām, vai 
jebkādiem citiem nopietniem, īpašiem 
apstākļiem, kam varētu būt ietekme uz
darbības veikšanu atbilstoši šai direktīvai, 
šajā apmaiņā ievērojot personas datu 
aizsardzības noteikumus, kas paredzēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 95/46/EK un 
Direktīvā 2002/58/EK (*).

disciplinārajiem pasākumiem vai 
krimināltiesiskajām sankcijām, vai 
jebkādiem citiem nopietniem, īpašiem 
apstākļiem, kas varētu novest pie tā, ka 
profesionāļiem aptur vai atņem viņu 
tiesības veikt darbības atbilstoši šai 
direktīvai, šajā apmaiņā ievērojot personas 
datu aizsardzības noteikumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 95/46/EK un 
Direktīvā 2002/58/EK (*).

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, tieši kādām sekām ir paredzēts šis pants, proti, tiesību apturēšanai vai 
atņemšanai veikt darbības atbilstīgi konkrētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 647
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
liegušas — kaut vai tikai uz laiku — veikt 
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā:

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
liegušas vai ierobežojušas tiesības — kaut
vai tikai uz laiku — veikt turpmāk 
norādītās profesionālās darbības šīs 
dalībvalsts teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 648
Anna Hedh
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
liegušas — kaut vai tikai uz laiku — veikt 
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā:

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam ar valsts iestādes vai tiesas 
galīgo un saistošu lēmumu ir liegtas vai 
ierobežotas tiesības — kaut vai tikai uz 
laiku — veikt turpmāk norādītās 
profesionālās darbības šīs dalībvalsts 
teritorijā:

Or. sv

Pamatojums

Tas, ka tiek ziņots par daudziem cilvēkiem, var norādīt uz to, ka tiek piemērotas stingras 
pacientu drošības procedūras, tādēļ šai informācijai nevajadzētu būt pieejamai visām 
dalībvalstīm. Citas valstis šādu informāciju varētu uzskatīt par norādi, ka pastāv būtiskas 
problēmas saistībā ar ārstiem no konkrētas valsts, lai gan patiesībā šajā valstī ir spēcīgas 
pacientu drošības procedūras.

Grozījums Nr. 649
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
liegušas — kaut vai tikai uz laiku — veikt 
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā:

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam ar valsts iestādes vai tiesas 
galīgo lēmumu ir liegtas vai ierobežotas 
tiesības — kaut vai tikai uz laiku — veikt 
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā:
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Or. en

Pamatojums

Precizējums par brīdināšanas mehānisma izmantošanu.

Grozījums Nr. 650
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
liegušas — kaut vai tikai uz laiku — veikt 
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā:

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes par tāda profesionāļa identitāti, 
kam ar valsts iestādes vai tiesas juridiski 
saistošu lēmumu ir liegts — kaut vai tikai 
uz laiku — veikt turpmāk norādītās 
profesionālās darbības šīs dalībvalsts 
teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 651
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
liegušas — kaut vai tikai uz laiku — veikt 
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā:

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
liegušas — kaut vai tikai uz laiku — veikt 
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā saskaņā ar 
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4.e panta 1.a punktā minēto saturu:

Or. en

Grozījums Nr. 652
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
liegušas — kaut vai tikai uz laiku — veikt
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā:

Dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
visu pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju par tāda profesionāļa 
identitāti, kam valsts iestādes vai tiesas ir 
pagaidām vai pastāvīgi atņēmušas tiesības 
savā izcelsmes vai uzņēmējā dalībvalstī 
praktizēt — kaut vai tikai uz laiku —
turpmāk norādītās profesionālās darbības 
šīs dalībvalsts teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 653
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vispārējās medicīniskās aprūpes ārsts, 
kam ir oficiālo kvalifikāciju apliecinoši 
dokumenti, kā minēts V pielikuma 
5.1.4. punktā;

a) medicīnas ārsts, kam ir oficiālo 
kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kā 
minēts V pielikuma 5.1.1., 5.1.3. un 
5.1.4. punktā;

Or. en
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Pamatojums

Precizējums par brīdināšanas mehānisma izmantošanu.

Grozījums Nr. 654
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) specializētais medicīnas ārsts, kam ir 
V pielikuma 5.1.3. punktā minētais 
profesionālais nosaukums;

b) ārsti ar pamatapmācību un specializētie 
ārsti, kā minēts 10. panta b) punktā;

Or. en

Pamatojums

Brīdināšanas sistēmas piemērošanu nevajadzētu diferencēt atkarībā no atzīšanas režīma.

Grozījums Nr. 655
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
56. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) māsas, kas atzītas saskaņā ar 
10. panta darbības jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 656
Emma McClarkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) profesionāļi, kuriem piemēro atzīšanas 
vispārējo sistēmu saskaņā ar III sadaļas I 
un II nodaļu un kuru profesija skar 
pacientu drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 657
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) profesijas, uz ko attiecas automātiskās 
atzīšanas procedūra saskaņā ar šīs 
direktīvas III pielikuma III nodaļu un 
kam piemēro kopējo apmācības 
regulējumu, lai nodrošinātu, ka attiecīgās 
specialitātes, izņemot arhitekta profesiju, 
tiek atzītas citā dalībvalstī;

Or. fr

Grozījums Nr. 658
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta ne Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta ne 
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vēlāk kā trīs dienu laikā, sākot no lēmuma 
pieņemšanas datuma, ar kuru attiecīgajam 
profesionālim aizliedz veikt profesionālo 
darbību.

vēlāk kā trīs dienu laikā, sākot no lēmuma 
pieņemšanas datuma, ar kuru attiecīgajam 
profesionālim ar Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmas starpniecību (IMI) 
aizliedz veikt profesionālo darbību.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu drošību, brīdināšanas mehānisms būtu jāpaplašina ar mērķi ietvert gadījumus, 
kad profesionāļi sniedz nepatiesu informāciju.

Grozījums Nr. 659
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta ne 
vēlāk kā trīs dienu laikā, sākot no lēmuma 
pieņemšanas datuma, ar kuru attiecīgajam 
profesionālim aizliedz veikt profesionālo 
darbību.

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta 
nekavējoties un jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā 48 stundu laikā pēc juridiski 
saistoša lēmuma pieņemšanas, ar kuru 
attiecīgajam profesionālim aizliedz veikt 
profesionālo darbību.

Or. de

Grozījums Nr. 660
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta ne 
vēlāk kā trīs dienu laikā, sākot no lēmuma 

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta ne 
vēlāk kā 24 stundu laikā, sākot no lēmuma 
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pieņemšanas datuma, ar kuru attiecīgajam 
profesionālim aizliedz veikt profesionālo 
darbību.

pieņemšanas datuma, ar kuru attiecīgajam 
profesionālim aizliedz veikt profesionālo 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 661
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tajos gadījumos, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2006/123/EK, kad profesionālis, 
kas dalībvalstī veic uzņēmējdarbību, īsteno 
profesionālo darbību ar profesionālo 
nosaukumu, kurš nav minēts 1. pantā, un 
saistībā ar šīs direktīvas regulējumu, 
dalībvalsts nekavējoties informē citas 
attiecīgās dalībvalstis un Komisiju pēc 
faktisko zināšanu gūšanas par jebkādu 
rīcību, konkrētām darbībām vai apstākļiem, 
kas ir saistīti ar šādu darbību un kas varētu 
radīt nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai 
vai drošībai vai videi citā dalībvalstī. Šī 
informācija nav plašāka par to, cik ir 
absolūti vajadzīgs, lai noteiktu attiecīgo 
profesionāli, un ietver atsauci uz 
kompetentās iestādes lēmumu, ar kuru 
viņam aizliedz veikt profesionālās 
darbības. Citas dalībvalstis var pieprasīt 
papildu informāciju saskaņā ar 8. un 
56. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

2. Tajos gadījumos, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2006/123/EK, kad profesionālis, 
kas dalībvalstī veic uzņēmējdarbību, īsteno 
profesionālo darbību ar profesionālo 
nosaukumu, kurš nav minēts 1. pantā, un 
saistībā ar šīs direktīvas regulējumu, 
dalībvalsts nekavējoties informē citas 
attiecīgās dalībvalstis pēc faktisko zināšanu 
gūšanas par jebkādu rīcību, konkrētām 
darbībām vai apstākļiem, kas ir saistīti ar 
šādu darbību un kas varētu radīt nopietnu 
kaitējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai 
videi citā dalībvalstī vai kas norādītu uz 
to, ka persona nav piemērota, lai 
praktizētu savā profesijā. Šī informācija 
nav plašāka par to, cik ir absolūti 
vajadzīgs, lai noteiktu attiecīgo 
profesionāli, un ietver atsauci uz 
kompetentās iestādes lēmumu, ar kuru 
viņam aizliedz veikt profesionālās 
darbības. Citas dalībvalstis var pieprasīt 
papildu informāciju saskaņā ar 8. un 
56. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 662
Emma McClarkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm ir nekavējoties jāinformē 
pārējās dalībvalstis, kas ietvertas 1. un 
2. punktā, ja pieteikuma iesniedzējs sniedz 
nepatiesu informāciju, tostarp nepatiesas 
liecības par apmācību un izglītību.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
dalībvalstis var informēt pārējās 
dalībvalstis, ja profesionālis ir saņēmis 
kompetentās iestādes vai profesionālas 
struktūras brīdinājumu par savu 
atbilstību praktizēšanai profesijā.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datu apstrāde, ko veic 
informācijas apmaiņas vajadzībām saskaņā 
ar 1. un 2. punktu, notiek atbilstoši 
Direktīvai 95/46/EK un 
Direktīvai 2002/58/EK. Komisija personas 
datu apstrādi veic saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 45/2001.

3. Personas datu apstrāde, ko veic 
informācijas apmaiņas vajadzībām saskaņā 
ar 1. un 2. punktu, notiek atbilstoši 
Direktīvai 95/46/EK un 
Direktīvai 2002/58/EK. Komisija personas 
datu apstrādi veic saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 45/2001. Jebkurā gadījumā 
brīdinājumā iekļautie dati ietver tikai 
profesionāļa identitāti, brīdinājuma 
izdošanas datumu un — attiecīgā 
gadījumā — apturēšanas ilgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 665
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz brīdinājumiem un to 
saturu, kas saņemti no citām dalībvalstīm, 
kompetentajām iestādēm un 
profesionālām struktūrām jāsaglabā 
konfidencialitāte, ja vien datus nepublisko 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kura izdod brīdinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 666
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Datus par brīdinājumiem var saglabāt 
IMI sistēmā tikai tik ilgi, kamēr tie ir 
derīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Brīdinājumi ir jāizdzēš 24 stundu 
laikā, sākot no atsaukšanas lēmuma 
pieņemšanas datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 668
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus 
attiecībā uz brīdināšanas mehānisma 
piemērošanu. Īstenošanas aktos ietver 
noteikumus par kompetentajām iestādēm, 
kam ir tiesības nosūtīt un/ vai saņemt 
brīdinājumus, par brīdinājumu 
papildināšanu ar papildu informāciju, par 
brīdinājumu atsaukšanu un slēgšanu, par
piekļuves tiesībām datiem, par veidiem, kā 

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus 
attiecībā uz brīdināšanas mehānisma 
piemērošanu. Īstenošanas aktos ietver 
papildu informāciju par brīdinājumu 
atsaukšanu un slēgšanu un par veidiem, kā 
var labot brīdinājumos ietverto 
informāciju. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 58. pantā minēto pārbaudes 
procedūru.
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var labot brīdinājumos ietverto 
informāciju, kā arī par pasākumiem, lai 
nodrošinātu apstrādes drošību un 
glabāšanas periodus. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 669
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus 
attiecībā uz brīdināšanas mehānisma 
piemērošanu. Īstenošanas aktos ietver 
noteikumus par kompetentajām iestādēm, 
kam ir tiesības nosūtīt un/vai saņemt 
brīdinājumus, par brīdinājumu 
papildināšanu ar papildu informāciju, par 
brīdinājumu atsaukšanu un slēgšanu, par 
piekļuves tiesībām datiem, par veidiem, kā 
var labot brīdinājumos ietverto 
informāciju, kā arī par pasākumiem, lai 
nodrošinātu apstrādes drošību un 
glabāšanas periodus. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 58. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

5. Komisija pēc apspriešanās ar 
profesionālajām struktūrām un 
ieinteresētajām personām, kā paredzēts 
57.c pantā (jauns) un 58.a pantā (jauns), 
un pēc to priekšlikumu ņemšanas vērā 
pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz 
brīdināšanas mehānisma piemērošanu. 
Īstenošanas aktos ietver noteikumus par 
kompetentajām iestādēm, kam ir tiesības 
nosūtīt un/vai saņemt brīdinājumus, par 
brīdinājumu papildināšanu ar papildu 
informāciju, par brīdinājumu atsaukšanu un 
slēgšanu, par piekļuves tiesībām datiem, 
par veidiem, kā var labot brīdinājumos 
ietverto informāciju, kā arī par 
pasākumiem, lai nodrošinātu apstrādes 
drošību un glabāšanas periodus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 670
Cristian Silviu Buşoi
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus 
attiecībā uz brīdināšanas mehānisma 
piemērošanu. Īstenošanas aktos ietver 
noteikumus par kompetentajām iestādēm, 
kam ir tiesības nosūtīt un/vai saņemt 
brīdinājumus, par brīdinājumu 
papildināšanu ar papildu informāciju, par 
brīdinājumu atsaukšanu un slēgšanu, par 
piekļuves tiesībām datiem, par veidiem, kā 
var labot brīdinājumos ietverto 
informāciju, kā arī par pasākumiem, lai 
nodrošinātu apstrādes drošību un 
glabāšanas periodus. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 58. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus 
attiecībā uz brīdināšanas mehānisma 
piemērošanu. Īstenošanas aktos ietver 
noteikumus par kompetentajām iestādēm, 
kam ir tiesības nosūtīt un/vai saņemt 
brīdinājumus, par brīdinājumu 
papildināšanu ar papildu informāciju, par 
brīdinājumu atsaukšanu un slēgšanu, par 
piekļuves tiesībām datiem, par veidiem, kā 
var labot brīdinājumos ietverto 
informāciju, kā arī par pasākumiem, lai 
nodrošinātu apstrādes drošību un 
glabāšanas periodus. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 58. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 671
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK

57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētā informācija ir pieejama tiešsaistē un 
tiek regulāri atjaunināta, izmantojot
vienotos kontaktpunktus:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētā informācija ir pieejama tiešsaistē un 
ka kompetentās iestādes vai struktūras to 
regulāri atjaunina:

Or. de

Grozījums Nr. 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētā informācija ir pieejama tiešsaistē un 
tiek regulāri atjaunināta, izmantojot 
vienotos kontaktpunktus:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētā informācija ir pieejama tiešsaistē un 
ka to regulāri atjaunina ar vienoto
kontaktpunktu starpniecību, kam ir jābūt 
specializētam atbalsta personālam, lai 
pilsoņiem sniegtu konsultācijas, tostarp 
individuālas konsultācijas:

Or. el

Pamatojums

Vienotajiem kontaktpunktiem ir jānodrošina vajadzīgo pakalpojumu apraksts.

Grozījums Nr. 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētā informācija ir pieejama tiešsaistē un 
tiek regulāri atjaunināta, izmantojot 
vienotos kontaktpunktus:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētā informācija ir pieejama tiešsaistē un
ka to regulāri atjaunina kompetentās 
iestādes vai ar vienoto kontaktpunktu 
starpniecību:

Or. de

Grozījums Nr. 674
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu dalībvalstī reglamentēto profesiju 
saraksts 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
izpratnē, ietverot katras reglamentētās 
profesijas kompetentās iestādes un 
57.b pantā minētā atbalsta centra 
kontaktinformāciju;

a) visu dalībvalstī reglamentēto profesiju 
saraksts 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
izpratnē, ietverot katras reglamentētās 
profesijas kompetentās iestādes un 
57.b pantā minētā atbalsta centra un 
kontaktpunktu kontaktinformāciju;

Or. de

Grozījums Nr. 675
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dalībvalstu lēmumi, kas pieņemti 
attiecībā uz 4.d panta 8. punktu (jauns), 
4.f panta 2. punktu un 7. panta 4. punkta 
5. apakšpunktu;

Or. en

Grozījums Nr. 676
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) profesionālās darbības pārtraukumi, 
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pēc kuriem profesionālim var prasīt 
apliecināt savu atbilstību, lai praktizētu 
attiecīgajā profesijā, kā noteikts 
55.b pantā (jauns);

Or. en

Grozījums Nr. 677
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka vienotie 
kontaktpunkti un kompetentās iestādes
pēc iespējas ātrāk reaģē uz visiem 
informācijas pieprasījumiem, kas adresēti 
vienotajam kontaktpunktam. Šajā nolūkā 
vienotie kontaktpunkti un kompetentās 
iestādes šādu informācijas pieprasījumu 
var arī nosūtīt atbalsta centriem, kas minēti 
57.b pantā, un informēt attiecīgo pilsoni.

3. Dalībvalstis nodrošina pēc iespējas 
ātrāku reaģēšanu uz visiem informācijas 
pieprasījumiem. Šajā nolūkā vienotie 
kontaktpunkti un kompetentās iestādes 
šādu informācijas pieprasījumu var arī 
nosūtīt atbalsta centriem un 
kontaktpunktiem, kas minēti 57.b pantā, 
un informēt attiecīgo pilsoni.

Or. de

Grozījums Nr. 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka vienotie 
kontaktpunkti un kompetentās iestādes
pēc iespējas ātrāk reaģē uz visiem
informācijas pieprasījumiem, kas adresēti
vienotajam kontaktpunktam. Šajā nolūkā 

3. Dalībvalstis nodrošina pēc iespējas 
ātrāku reaģēšanu uz informācijas 
pieprasījumiem, kas adresēti vienotajiem 
kontaktpunktiem vai kompetentajām 
iestādēm. Šajā nolūkā vienotie 
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vienotie kontaktpunkti un kompetentās 
iestādes šādu informācijas pieprasījumu 
var arī nosūtīt atbalsta centriem, kas minēti 
57.b pantā, un informēt attiecīgo pilsoni.

kontaktpunkti un kompetentās iestādes 
šādu informācijas pieprasījumu var arī 
nosūtīt atbalsta centriem, kas minēti 
57.b pantā, un informēt attiecīgo pilsoni.

Or. de

Grozījums Nr. 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Par kvalifikāciju atzīšanu atbildīgās 
iestādes var pieprasīt attiecīgo 
kvalifikāciju liecību oriģinālus.

Or. el

Pamatojums

Gadījumā, ja pastāv šaubas par atzīstamo kvalifikāciju patiesumu.

Grozījums Nr. 680
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis un Komisija īsteno papildu 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vienotie 
kontaktpunkti 1. punktā paredzēto 
informāciju dara pieejamu visās pārējās 
Savienības oficiālajās valodās. Tas neskar 
dalībvalstu tiesību aktus par valodu 
izmantošanu to teritorijā.

4. Dalībvalstis un Komisija īsteno papildu 
pasākumus, lai 1. punktā paredzēto 
informāciju darītu pieejamu arī pārējās 
Savienības oficiālajās valodās. Tas neskar 
dalībvalstu tiesību aktus par valodu 
izmantošanu to teritorijā.
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Or. de

Grozījums Nr. 681
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis un Komisija īsteno papildu 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vienotie 
kontaktpunkti 1. punktā paredzēto 
informāciju dara pieejamu visās pārējās
Savienības oficiālajās valodās. Tas neskar 
dalībvalstu tiesību aktus par valodu 
izmantošanu to teritorijā.

4. Dalībvalstis un Komisija īsteno papildu 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vienotie 
kontaktpunkti 1. punktā paredzēto 
informāciju dara pieejamu arī izcelsmes 
dalībvalsts oficiālajās valodās un arī 
vismaz Savienības procedūras valodās1. 
Tas neskar dalībvalstu tiesību aktus par 
valodu izmantošanu to teritorijā.
__________________
1 Savienības procedūras valodas ir angļu, 
franču un vācu valoda.

Or. cs

Pamatojums

Publicētajai informācijai jābūt pieejamai ne tikai konkrētās valsts oficiālajā valodā, bet arī 
vismaz Savienības procedūras valodās.

Grozījums Nr. 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis un Komisija īsteno papildu 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vienotie 
kontaktpunkti 1. punktā paredzēto 

4. Dalībvalstis un Komisija īsteno papildu 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 1. punktā 
paredzētā informācija ir pieejama arī 
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informāciju dara pieejamu visās pārējās 
Savienības oficiālajās valodās. Tas neskar 
dalībvalstu tiesību aktus par valodu 
izmantošanu to teritorijā.

pārējās Savienības oficiālajās valodās. Tas 
neskar dalībvalstu tiesību aktus par valodu 
izmantošanu to teritorijā.

Or. de

Grozījums Nr. 683
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a Šī direktīva neskar pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu veselības un 
patērētāju augstu aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 684
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas prasības, 
procedūras un formalitātes, kas saistītas ar 
šajā direktīvā ietvertajiem jautājumiem, ir 
viegli, attālināti un elektroniski izpildāmas 
ar attiecīgā vienotā kontaktpunkta 
starpniecību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas prasības, 
procedūras un formalitātes, kas saistītas ar 
šajā direktīvā ietvertajiem jautājumiem, ir 
viegli, attālināti un elektroniski izpildāmas.

Or. de
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Grozījums Nr. 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas prasības, 
procedūras un formalitātes, kas saistītas ar 
šajā direktīvā ietvertajiem jautājumiem, ir 
viegli, attālināti un elektroniski izpildāmas 
ar attiecīgā vienotā kontaktpunkta 
starpniecību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas prasības, 
procedūras un formalitātes, kas saistītas ar 
šajā direktīvā ietvertajiem jautājumiem, ir 
viegli, attālināti un elektroniski izpildāmas 
ar attiecīgā vienotā kontaktpunkta 
starpniecību, ciktāl tās attiecas uz 
Direktīvas 2005/36/EK piemērošanas 
jomu.

Or. de

Grozījums Nr. 686
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 
vienotajam kontaktpunktam ir iesniedzis
pieteikumu.

4. Ciktāl tiek skartas
Direktīvā 2006/123/EK noteiktās 
darbības, visas procedūras īsteno saskaņā 
ar Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, 
kas attiecas uz vienotajiem 
kontaktpunktiem. Dalībvalstīm piemēroto 
termiņu uzskaiti šajā direktīvā noteikto 
procedūru vai formalitāšu izpildei sāk 
brīdī, kad pilsonis ir iesniedzis pilnīgu 
pieteikumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 
vienotajam kontaktpunktam ir iesniedzis 
pieteikumu.

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 
kompetentajām iestādēm ar vienotā 
kontaktpunkta starpniecību ir iesniedzis 
pilnīgu pieteikumu.

Or. el

Pamatojums

Lai panāktu iesniegto dokumentu drošāku autentificēšanu, pārbaudes ieteicams veikt 
kompetentajām iestādēm, kam ir attiecīgās zināšanas.

Grozījums Nr. 688
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis
vienotajam kontaktpunktam ir iesniedzis 
pieteikumu.

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 
vienotajam kontaktpunktam ir iesniedzis 
pilnīgu pieteikumu.
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Or. cs

Pamatojums

Vienotajiem kontaktpunktiem bez liekas kavēšanās šie pieteikumi ir jāiesniedz kompetentajai 
iestādei. Lai saglabātu tiesisko noteiktību un kvalitāti, kā arī lai nekavētu administratīvo 
procedūru, ir jāaprēķina laikposms no pilnīga pieteikuma iesniegšanas dienas.

Grozījums Nr. 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 
vienotajam kontaktpunktam ir iesniedzis 
pieteikumu.

4. Visas attiecīgās procedūras īsteno 
saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 
noteikumiem, kas attiecas uz vienotajiem 
kontaktpunktiem. Dalībvalstīm piemēroto 
termiņu uzskaiti šajā direktīvā noteikto 
procedūru vai formalitāšu izpildei sāk 
brīdī, kad pilsonis vienotajam 
kontaktpunktam ir iesniedzis pieteikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 690
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 

4. Visas procedūras īsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, kas 
attiecas uz vienotajiem kontaktpunktiem. 
Dalībvalstīm piemēroto termiņu uzskaiti 
šajā direktīvā noteikto procedūru vai 
formalitāšu izpildei sāk brīdī, kad pilsonis 
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vienotajam kontaktpunktam ir iesniedzis 
pieteikumu.

kompetentajai iestādei ar vienotā 
kontaktpunkta starpniecību ir iesniedzis 
pilnīgu pieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 691
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
57.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta centri Atbalsta centri un kontaktpunkti

Or. de

Grozījums Nr. 692
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
57.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā [ievietojiet 
datumu — transponēšanas termiņš] norīko 
atbalsta centru, kura kompetencē ir 
palīdzības sniegšana pilsoņiem un citu 
dalībvalstu centriem saistībā ar šajā 
direktīvā paredzēto profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, ietverot informāciju 
par valsts tiesību aktiem, kas reglamentē 
profesijas un darbību veikšanu šajās 
profesijās, sociālajām tiesībām un —
attiecīgā gadījumā — ētikas noteikumiem.

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā [ievietojiet 
datumu — transponēšanas termiņš] norīko 
atbalsta centru un/vai valsts 
kontaktpunktus, kuru kompetencē ir 
palīdzības sniegšana pilsoņiem un citu 
dalībvalstu struktūrām saistībā ar šajā 
direktīvā paredzēto profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, ietverot informāciju 
par valsts tiesību aktiem, kas reglamentē 
profesijas un darbību veikšanu šajās 
profesijās, sociālajām tiesībām un —
attiecīgā gadījumā — ētikas noteikumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 693
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā [ievietojiet 
datumu — transponēšanas termiņš] norīko 
atbalsta centru, kura kompetencē ir 
palīdzības sniegšana pilsoņiem un citu 
dalībvalstu centriem saistībā ar šajā 
direktīvā paredzēto profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, ietverot informāciju 
par valsts tiesību aktiem, kas reglamentē 
profesijas un darbību veikšanu šajās
profesijās, sociālajām tiesībām un —
attiecīgā gadījumā — ētikas noteikumiem.

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā [ievietojiet 
datumu — transponēšanas termiņš] norīko 
atbalsta centru, kura kompetencē ir 
palīdzības sniegšana pilsoņiem un citu 
dalībvalstu centriem saistībā ar šajā 
direktīvā paredzēto profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, ietverot informāciju 
par valsts tiesību aktiem, kas reglamentē 
profesijas un darbību veikšanu šajās 
profesijās, sociālajām tiesībām un —
attiecīgā gadījumā — ētikas noteikumiem.

Turklāt gadījumos, kad dalībvalstis to 
uzskata par atbilstīgu, atbalsta centri var 
sniegt atbalsta pakalpojumus 
kompetentajām iestādēm saistībā ar 
profesionālu kvalifikāciju atzīšanas lietu 
apstrādi.

Or. es

Grozījums Nr. 694
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
57.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmējas dalībvalsts atbalsta centri 
palīdz pilsoņiem izmantot tiesības, ko 
nodrošina šī direktīva, attiecīgā gadījumā 
sadarbojoties ar izcelsmes dalībvalsts 

2. Uzņēmējas dalībvalsts atbalsta centri vai 
valsts kontaktpunkti palīdz pilsoņiem 
izmantot tiesības, ko nodrošina šī direktīva, 
attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar 
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atbalsta centru un ar kompetentajām 
iestādēm, kā arī uzņēmējas dalībvalsts
vienoto kontaktpunktu.

izcelsmes dalībvalsts atbalsta centru vai 
valsts kontaktpunktu, kā arī uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 695
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visām uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm ir pilnībā 
jāsadarbojas ar uzņēmējas dalībvalsts 
atbalsta centru un jāsniedz šādiem
uzņēmēju dalībvalstu atbalsta centriem
informācija par atsevišķiem gadījumiem 
pēc to pieprasījuma.

3. Visām uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm ir pilnībā 
jāsadarbojas ar uzņēmējas dalībvalsts 
atbalsta centru vai valsts kontaktpunktiem
un jāsniedz tiem informācija par 
atsevišķiem gadījumiem pēc to 
pieprasījuma.

Or. de

Grozījums Nr. 696
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc Komisijas pieprasījuma atbalsta 
centri informē Komisiju par jautājumiem, 
kurus Komisija risina divu mēnešu laikā 
pēc šāda pieprasījuma saņemšanas.

4. Pēc Komisijas pieprasījuma atbalsta 
centri vai valsts kontaktpunkti informē 
Komisiju par jautājumiem, kurus Komisija 
risina divu mēnešu laikā pēc šāda 
pieprasījuma saņemšanas.

Or. de
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Grozījums Nr. 697
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
57.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas pienākums ir izveidot 
ieinteresēto personu forumu, cita starpā 
ietverot profesionālās struktūras, 
arodbiedrības, kompetentās iestādes un 
patērētāju/pacientu apvienības. Šā 
ieinteresēto personu foruma locekļu 
sastāvam būtu jāatspoguļo ieinteresēto 
personu intereses attiecībā uz konkrētu 
profesiju. It sevišķi Komisijai ir 
jāapspriežas ar šiem ieinteresēto personu 
forumiem un jāiesniedz priekšlikumi 
attiecībā uz 4.a panta 7. punktu un 
4.b panta 2. punktu. Turklāt Komisija var 
apspriesties ar šiem forumiem, kad tā 
nosaka saistībā ar šo direktīvu īstenoto 
izmēģinājuma projektu parametrus. 
Komisija var arī apspriesties ar šiem 
forumiem un ņemt vēra to ieteikumus, 
kad notiek apspriešanās ar profesionālo 
struktūru grupām, kā paredzēts 
58.a pantā (jauns).

Or. en

Grozījums Nr. 698
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
57.d pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija ir atbildīga par ieinteresēto 
personu, kā paredzēts 57.c pantā (jauns), 
un profesionālo struktūru, kā paredzēts 
58.a pantā (jauns), forumu organizēšanu 
un administrēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 45. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
58.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Apspriešanās
Komisija nodrošina apspriešanos ar 
ekspertiem no profesionālajām grupām, 
cita starpā no profesionālajām 
struktūrām, un nodrošina viņu ieteikumu 
ietveršanu, pieņemot deleģētos aktus par 
noteikumiem, kas izklāstīti 25. panta 
5. punktā, 35. panta 4. punkta pirmajā 
daļā, 31. panta 2. punktā, 34. panta 
2. punktā, 38. panta 1. punktā, 40. panta 
1. punktā, 44. panta 2. punktā, 49.a panta 
3. punktā, 49.b panta 3. punktā, 24. panta 
4. punktā, 31. panta 7. punktā, 34. panta 
4. punktā, 38. panta 4. punktā, 40. panta 
4. punktā, 44. panta 4. punktā, 26. panta 
2. punktā, 46. panta 4. punktā, 25. panta 
5. punktā, 35. panta 4. punktā, 31. panta 
2. punktā, 34. panta 2. punktā, 38. panta 
1. punktā, 40. panta 1. punktā, 44. panta 
2. punktā, V pielikuma 5.3.3. punktā, 
24. panta 4. punktā, 31. panta 7. punktā, 
34. panta 4. punktā, 38. panta 4. punktā, 
40. panta 4. punktā, 44. panta 4. punktā, 
26. panta 2. punktā un 46. panta 
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4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 700
Emma McClarkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja, 
nodrošinot atbilstīgu pārstāvību un 
apspriešanos gan ar Eiropas, gan valsts 
ekspertu līmenī, kā minēts 24. apsvērumā. 
Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot deleģētos aktus, Komisijai jānodrošina atbilstīga apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un attiecīgajām organizācijām. Tas vajadzīgs, lai, pieņemot ES 
līmeņa lēmumus, nodrošinātu raitu pārredzamības un sadarbības procesu.

Grozījums Nr. 701
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja, 
nodrošinot atbilstīgu pārstāvību un 
apspriešanos gan ar Eiropas, gan valsts 
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ekspertu līmenī, kā minēts 24. apsvērumā. 
Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē. Komisijai attiecīgos 
gadījumos ir jāapspriežas arī ar 
ieinteresētajām personām, kā paredzēts 
57.c pantā (jauns), un ar profesionālajām 
struktūrām, kā paredzēts 58.a pantā 
(jauns).

Or. en

Grozījums Nr. 703
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja, 
nodrošinot atbilstīgu pārstāvību un 
apspriešanos gan ar Eiropas, gan valsts 
ekspertu līmenī. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
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izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas komiteja, kurā 
ietilpst gan valsts, gan Eiropas eksperti. 
Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

Or. el

Pamatojums

Atzīstot profesionālās kvalifikācijas, jāiesaista arī valsts eksperti.

Grozījums Nr. 705
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46. punkts (jauns)
 Direktīva 2005/36/EK
58. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina atbilstošas 
konsultācijas ar attiecīgo profesionālo 
grupējumu ekspertiem, jo īpaši saistībā ar 
58. pantā minētās komitejas darbību, un 
iesniedz šai komitejai pamatotu ziņojumu 
par šīm konsultācijām.

Or. de
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Grozījums Nr. 706
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 707
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
58. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 708
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
58. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirms deleģēto aktu pieņemšanas 
Komisijai gadījumos, kad tas paredzēts 
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šajā direktīvā, jāapspriežas ar attiecīgo 
ieinteresēto personu, kā noteikts 
57.c pantā (jauns), un profesionālo 
struktūru, kā noteikts 58.a pantā (jauns), 
forumu vai forumiem, ietverot viņu 
priekšlikumus un ņemot vērā visu 
izmēģinājuma projektu rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 709
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
58.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz nenoteiktu laiku, sākot no [ievietojiet 
datumu — direktīvas, ar ko ievieš 
grozījumus, spēkā stāšanas datums], 
Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos aktus, 
kas minēti 3. panta 2. punktā, 4.a panta 
7. punktā, 4.b panta 2. punktā, 20. pantā, 
21.a panta 3. punktā, 24. panta 4. punktā, 
25. panta 5. punktā, 26. panta 2. punktā, 
31. panta 2. punktā, 31. panta 7. punktā, 
34. panta 2. punktā, 34. panta 4. punktā, 
35. panta 4. punktā, 38. panta 1. punktā, 
38. panta 4. punktā, 40. panta 1. punktā, 
40. panta 4. punktā, 44. panta 2. punktā, 
44. panta 4. punktā, 46. panta 4. punktā, 
49.a panta 3. punktā un 49.b panta 
3. punktā.

2. Uz nenoteiktu laiku, sākot no [ievietojiet 
datumu — direktīvas, ar ko ievieš 
grozījumus, spēkā stāšanas datums], 
Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos aktus, 
kas minēti 3. panta 2. punktā, 4.a panta 
7. punktā, 20. pantā, 21.a panta 3. punktā, 
25. panta 5. punktā, 26. panta 2. punktā, 
31. panta 2. punktā, 34. panta 2. punktā, 
35. panta 4. punktā, 38. panta 1. punktā, 
40. panta 1. punktā, 44. panta 2. punktā, 
46. panta 4. punktā, 49.a panta 3. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 710
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts (jauns)
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Direktīva 2005/36/EK
58.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pilnvaras pieņemt 24. panta 
a) punktā, 25. panta 5. punktā, 26. pantā, 
31. panta 2. punktā, 34. panta 2. punktā, 
40. panta 1. punktā, 49. panta 3. punktā 
un 49.b panta 3. punktā minētos deleģētos 
aktus paredz, ka Komisijai pirms deleģētā 
akta pieņemšanas ir jāapspriežas ar 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, kas var ietvert 
kompetentās iestādes un pārstāvju 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 711
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
 Direktīva 2005/36/EK
58.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs direktīvas 3. panta 2. punktā, 
4.a panta 7. punktā, 4.b panta 2. punktā, 
20. pantā, 21.a panta 3. punktā, 24. panta 
4. punktā, 25. panta 5. punktā, 26. panta 
2. punktā, 31. panta 2. punktā, 31. panta 
7. punktā, 34. panta 2. punktā, 34. panta
4. punktā, 35. panta 4. punktā, 38. panta 
1. punktā, 38. panta 4. punktā, 40. panta 
1. punktā, 40. panta 4. punktā, 44. panta 
2. punktā, 44. panta 4. punktā, 46. panta 
4. punktā, 49.a panta 3. punktā un 
49.b panta 3. punktā minēto pilnvaru 
piešķiršanu var jebkurā laikā atsaukt 
Eiropas Parlaments vai Padome. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

3. Šīs direktīvas 3. panta 2. punktā, 
4.a panta 7. punktā, 20. pantā, 21.a panta 
3. punktā, 25. panta 5. punktā, 26. panta 
2. punktā, 31. panta 2. punktā, 34. panta 
2. punktā, 35. panta 4. punktā, 38. panta 
4. punktā, 40. panta 1. punktā, 44. panta 
2. punktā, 46. panta 4. punktā, 49.a panta 
3. punktā un minēto pilnvaru piešķiršanu 
var jebkurā laikā atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome. Ar atsaukšanas 
lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esamību.
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tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neietekmē jau spēkā 
esošo deleģēto aktu spēkā esamību.

Or. de

Grozījums Nr. 712
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) [...] svītrots

Or. de

Pamatojums

Modernizējot direktīvu, arī jāsamazina un jāvienkāršo procedūras. Pārmērīgas ziņošanas 
prasības ir pretrunā šim mērķim. Pietiek ar 60. pantā noteiktajām un pārbaudītajām 
ziņošanas prasībām.

Grozījums Nr. 713
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
60. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48.a Direktīvas 60. panta 1. punktu groza 
šādi:
1. Sākot no [ievietojiet datumu –
transponēšanas termiņš] dalībvalstis ik 
pēc diviem gadiem nosūta Komisijai 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, 
kas ietver sarakstu ar profesijām, kuras 
attiecīgajā brīdī tiek reglamentētas 
saskaņā ar to valsts tiesību aktiem. 



AM\916793LV.doc 83/88 PE498.003v02-00

LV

Komisija šīs informācijas vajadzībām 
izveido un uztur publiski pieejamu datu 
bāzi.

Or. de

Grozījums Nr. 714
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz [ievietojiet datumu —
transponēšanas perioda beigu datums] 
Komisijai nosūta esošo reglamentēto 
profesiju sarakstu saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem. Komisijai arī nekavējoties 
ziņo par visām izmaiņām šajā reglamentēto 
profesiju sarakstā. Komisija izveido un 
uztur publiski pieejamu datu bāzi šādai 
informācijai.

1. Dalībvalstis [ievietojiet datumu —
transponēšanas perioda beigu datums] 
Komisijai nosūta savā teritorijā esošo 
reglamentēto profesiju sarakstu. Komisijai 
arī nekavējoties ziņo par visām izmaiņām 
šajā reglamentēto profesiju sarakstā. 
Komisija izveido un uztur publiski 
pieejamu datu bāzi šādai informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz [ievietojiet datumu —
transponēšanas perioda beigu datums] 
Komisijai nosūta esošo reglamentēto 
profesiju sarakstu saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem. Komisijai arī nekavējoties 
ziņo par visām izmaiņām šajā reglamentēto 

1. Dalībvalstis līdz [ievietojiet datumu —
transponēšanas perioda beigu datums] 
Komisijai nosūta esošo reglamentēto 
profesiju sarakstu saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem. Komisijai arī nekavējoties 
ziņo par visām izmaiņām šajā reglamentēto 
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profesiju sarakstā. Komisija izveido un 
uztur publiski pieejamu datu bāzi šādai 
informācijai.

profesiju sarakstā. Komisija izveido un 
uztur publiski pieejamu reglamentēto 
profesiju datu bāzi, ietverot katrā profesijā 
iekļauto darbību vispārīgu aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Profesijām dažādās dalībvalstīs var būt dažādas darbības jomas. Būtu grūti saprast, vai 
domāta tā pati profesija, vadoties tikai pēc tās nosaukuma.

Grozījums Nr. 716
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izskata, vai piekļuves 
profesijai vai darbībai tajā ierobežošana 
saskaņā ar to tiesību sistēmu prasībām, 
atļaujot to tikai konkrētas profesionālās 
kvalifikācijas ieguvējam, ietverot arī 
profesionālo nosaukumu izmantošanu un 
profesionālās darbības, kas atļautas ar 
šādiem nosaukumiem, atbilst šādiem 
principiem:

2. Dalībvalstis izskata, vai piekļuves 
profesijai vai darbībai tajā ierobežošana 
saskaņā ar to tiesību sistēmu prasībām
atbilstīgi to tiesību sistēmām, atļaujot to 
tikai konkrētas profesionālās kvalifikācijas 
ieguvējam, ietverot arī profesionālo 
nosaukumu izmantošanu un profesionālās 
darbības, kas atļautas ar šādiem 
nosaukumiem un kas pantā minētas kā 
„prasības”, atbilst šādiem principiem:

Or. en

Grozījums Nr. 717
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) prasības nedrīkst būt tieši vai netieši 
diskriminējošas attiecībā uz pilsonību vai 
dzīvesvietu;

a) prasības nedrīkst būt tieši vai netieši 
diskriminējošas, pamatojoties uz
valstspiederību vai dzīvesvietu;

Or. en

Grozījums Nr. 718
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) prasībām jābūt pamatotām ar sevišķi 
svarīgu iemeslu, kas saistīts ar 
sabiedriskajām interesēm;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 719
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) prasībām jābūt pamatotām ar sevišķi 
svarīgu iemeslu, kas saistīts ar 
sabiedriskajām interesēm;

b) prasībām jābūt pamatotām ar sevišķi 
svarīgu iemeslu, kas saistīts ar 
sabiedriskajām interesēm, kā noteikts 
3. panta 1. punkta n) apakšpunktā 
(jauns);

Or. en
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Grozījums Nr. 720
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
profesijām, ko dalībvalstī reglamentē 
asociācija vai organizācija 3. panta 
2. punkta izpratnē, un uz prasībām, kuras 
saistītas ar nepieciešamību būt par biedru.

3. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
profesijām, ko dalībvalstī reglamentē 
asociācija vai organizācija 3. panta 
2. punkta izpratnē, un uz šo asociāciju vai 
organizāciju dalības prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 721
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz [ievietojiet datumu —
transponēšanas perioda beigas]

dalībvalstis sniedz informāciju par 
prasībām, ko tās paredzējušas saglabāt, un 
par iemesliem, kādēļ tās uzskata, ka to
prasības atbilst 2. punktam. Dalībvalstis 
sešu mēnešu laikā pēc kāda pasākuma 
pieņemšanas sniedz informāciju par 
prasībām, ko tās ir ieviesušas vēlāk, un par 
iemesliem, kādēļ tās uzskata, ka šīs 
prasības atbilst 2. punktam.

4. Dalībvalstis sniedz informāciju par 
prasībām, ko tās paredzējušas saglabāt, un 
par iemesliem, kādēļ tās uzskata, ka šīs
prasības atbilst 2. punktam. Dalībvalstis 
sešu mēnešu laikā pēc kāda pasākuma 
pieņemšanas sniedz informāciju par 
prasībām, ko tās ir ieviesušas vēlāk, un par 
iemesliem, kādēļ tās uzskata, ka šīs 
prasības atbilst 2. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 722
Ildikó Gáll-Pelcz
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 49. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
61. pants – 3. ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katru gadu ne vēlāk kā 31. martā katra 
dalībvalsts Komisijai nosūta to veselības 
aprūpes profesionāļu skaitu, kuri iesaistīti 
III nodaļā uzskaitītajās profesijās un bez 
kuriem dalībvalstis varētu iztikt, 
neapdraudot savas valsts veselības 
aprūpes sistēmas darbību. Komisija 
sagatavo sarakstu ar šiem skaitļiem un 
nosūta to dalībvalstīm.
Katru gadu, ja ir sasniegts profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas gadījumu skaits 
uzņēmējās dalībvalstīs, izcelsmes 
dalībvalstis var atkāpties no šīs direktīvas 
I nodaļas.

Or. en

Grozījums Nr. 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 50.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36
V pielikums – V.1 – 5.1.3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.a Direktīvas V pielikuma 5.1.3. punktu 
groza šādi:
5.1.3 Specializētās medicīnas apmācības 
kursu nosaukumi – Minimālie nosacījumi 
attiecībā uz ilgumu un saturu

Or. de
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Pamatojums

Būtu jāizveido visā Eiropā vienota definīcija attiecībā uz to apmācību saturu un ilgumu, kāds 
vajadzīgs, lai kļūtu par ārstu un specializētu ārstu, lai nodrošinātu zināšanu, praktisko 
prasmju un vispārējo profesionālo prasmju vienotu pārbaudi. Izstrādājot kritērijus, Komisijai 
būtu jāizmanto arī Eiropas profesionālo asociāciju zināšanas. Ar šo grozījumu būtu jāuzsāk 
diskusija par atbilstošiem standartizēšanas pasākumiem.


