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Predlog spremembe 559
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:

4. Komisija se pooblasti, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte skladu 
s členom 58a, v katerih določi:

Or. en

Predlog spremembe 560
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene tega člena ,enotni okvir za 
usposabljanje‘ pomeni enotni sklop znanja, 
spretnosti in sposobnosti, potrebnih za 
opravljanje določenega poklica. Za namene 
dostopa do in opravljanje takega poklica 
država članica dokazilo o kvalifikacijah, 
pridobljeno na podlagi takega okvira na 
svojem ozemlju, prizna kot enakovredno 
dokazilu o formalnih kvalifikacijah, ki ga 
izda sama, pod pogojem, da tak okvir 
izpolnjuje merila iz odstavka 2. Ta merila 
upoštevajo specifikacije iz odstavka 3.

1. Za namene tega člena ,enotni okvir za 
usposabljanje‘ pomeni enotni sklop znanja, 
spretnosti in sposobnosti, potrebnih za 
opravljanje določenega poklica.

Enotni okvir za usposabljanje se na 
ozemlju države članice lahko uvede pod 
pogoji in na način, ki so opredeljeni v tem 
členu. 
Za namene dostopa do in opravljanja
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takega poklica država članica dokazilo o 
kvalifikacijah, pridobljeno na podlagi 
takega okvira, na svojem ozemlju prizna 
kot enakovredno dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah, ki ga izda sama, pod 
pogojem, da tak okvir izpolnjuje merila iz 
odstavka 2. Ta merila upoštevajo 
specifikacije iz odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 561
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49a – odstavek .1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene tega člena ,enotni okvir za 
usposabljanje‘ pomeni enotni sklop znanja, 
spretnosti in sposobnosti, potrebnih za 
opravljanje določenega poklica. Za namene 
dostopa do in opravljanje takega poklica 
država članica dokazilo o kvalifikacijah, 
pridobljeno na podlagi takega okvira na 
svojem ozemlju, prizna kot enakovredno 
dokazilu o formalnih kvalifikacijah, ki ga 
izda sama, pod pogojem, da tak okvir 
izpolnjuje merila iz odstavka 2. Ta merila 
upoštevajo specifikacije iz odstavka 3.

1. Za namene tega člena ,enotni okvir za 
usposabljanje‘ pomeni enotni sklop znanja, 
spretnosti in sposobnosti, potrebnih za 
opravljanje določenega poklica. Zahteve 
lahko vključujejo število kreditnih točk 
ECTS, vendar pa te točke ne smejo biti 
edino merilo. Za namene dostopa do in 
opravljanja takega poklica država članica 
dokazilo o kvalifikacijah, pridobljeno na 
podlagi takega okvira, na svojem ozemlju 
prizna kot enakovredno dokazilu o 
formalnih kvalifikacijah, ki ga izda sama, 
pod pogojem, da tak okvir izpolnjuje 
merila iz odstavka 2. Ta merila upoštevajo 
specifikacije iz odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 562
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene tega člena ,enotni okvir za 
usposabljanje‘ pomeni enotni sklop znanja, 
spretnosti in sposobnosti, potrebnih za 
opravljanje določenega poklica. Za namene 
dostopa do in opravljanje takega poklica 
država članica dokazilo o kvalifikacijah, 
pridobljeno na podlagi takega okvira na 
svojem ozemlju, prizna kot enakovredno 
dokazilu o formalnih kvalifikacijah, ki ga 
izda sama, pod pogojem, da tak okvir 
izpolnjuje merila iz odstavka 2. Ta merila 
upoštevajo specifikacije iz odstavka 3.

1. Za namene tega člena ,enotni okvir za 
usposabljanje‘ pomeni enotni sklop znanja, 
spretnosti in sposobnosti, potrebnih za 
opravljanje določenega poklica, ali 
podiplomsko specializacijo v poklicu, ki 
ga ureja poglavje III naslova III. Za 
namene dostopa do in opravljanja takega 
poklica ali specializacije država članica 
dokazilo o kvalifikacijah, pridobljeno na 
podlagi takega okvira, na svojem ozemlju 
prizna kot enakovredno dokazilu o 
formalnih kvalifikacijah, ki ga izda sama, 
pod pogojem, da tak okvir izpolnjuje 
merila iz odstavka 2. Ta merila upoštevajo 
specifikacije iz odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 563
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Določbe iz odstavka 1 se ne 
uporabljajo za poklice zdravnikov, 
medicinskih sester za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnikov, veterinarjev, babic, 
farmacevtov in arhitektov, ki temeljijo na 
osnovnem načelu samodejnega 
priznavanja dokazil o formalnih 
kvalifikacijah na podlagi usklajenih 
minimalnih pogojev usposobljenosti.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva ne sme uvesti tretjega sistema priznanja poleg samodejnega priznavanja in 
splošnega sistema. To bi ustvarilo nejasnost za strokovnjake in pristojne organe. Izrecno je 
treba navesti, da se enotni okviri za usposabljanje ne uporabljajo za noben sektorski poklic.

Predlog spremembe 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija preuči predloge in osnutke 
dokumentov, ki jih predložijo poklicna 
združenja in države članice, da ugotovi, 
ali izpolnjujejo merila iz odstavka 2, ter 
pozove vse države članice, da ocenijo 
možne posledice uvedbe enotnega okvira 
za usposabljanje in opredelijo organe, ki 
jim je mogoče ponuditi takšen okvir. 
Države članice v zvezi s tem preučijo, ali 
in v kolikšni meri se takšni okviri za 
usposabljanje lahko ponudijo kot del 
splošnega programa usposabljanja na 
univerzi ali visokošolski ustanovi ali kot 
del programa poklicnega usposabljanja. 

Or. de

Obrazložitev

Okrepitev sistemov dualnega poklicnega usposabljanja

Predlog spremembe 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka b(novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevni poklic je že reguliran v vsaj eni 
tretjini vseh držav članic;

(b) zadevni poklic je že reguliran v vsaj
polovici vseh držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 566
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevni poklic je že reguliran v vsaj eni 
tretjini vseh držav članic;

(b) zadevni poklic je že reguliran v vsaj
polovici vseh držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 567
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevni poklic je že reguliran v vsaj eni 
tretjini vseh držav članic;

(b) zadevni poklic je že reguliran v vsaj eni 
tretjini vseh držav članic oziroma dve 
tretjini držav članic se strinjata z 
določbami člena 49a(2);

Or. en

Predlog spremembe 568
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) enotni sklop znanja, spretnosti in 
sposobnosti združuje znanje, spretnosti in 
sposobnosti, opredeljene v sistemih 
izobraževanja in usposabljanja, ki se 
uporabljajo v vsaj eni tretjini vseh držav 
članic;

(c) enotni sklop znanja, spretnosti in 
sposobnosti združuje znanje, spretnosti in 
sposobnosti, opredeljene v sistemih 
izobraževanja in usposabljanja, ki se 
uporabljajo v vsaj eni četrtini vseh držav 
članic;

Or. en

Obrazložitev

Merila za vzpostavitev skupnega okvira za usposabljanje bi morala biti prožnejša, da se 
poklici spodbudijo k njegovi uporabi.

Predlog spremembe 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) enotni sklop znanja, spretnosti in 
sposobnosti združuje znanje, spretnosti in 
sposobnosti, opredeljene v sistemih 
izobraževanja in usposabljanja, ki se 
uporabljajo v vsaj eni tretjini vseh držav 
članic;

(c) enotni sklop znanja, spretnosti in 
sposobnosti združuje znanje, spretnosti in 
sposobnosti, opredeljene v sistemih 
izobraževanja in usposabljanja, ki se 
uporabljajo v vsaj eni tretjini vseh držav 
članic; s tega vidika ni pomembno, ali so 
bili znanje, spretnosti in sposobnosti 
pridobljeni kot del splošnega programa 
usposabljanja na univerzi ali visokošolski 
ustanovi ali kot del programa poklicnega 
usposabljanja;

Or. de
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Obrazložitev

Okrepitev sistemov dualnega poklicnega usposabljanja

Predlog spremembe 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) enotni sklop znanja, spretnosti in 
sposobnosti združuje znanje, spretnosti in 
sposobnosti, opredeljene v sistemih 
izobraževanja in usposabljanja, ki se 
uporabljajo v vsaj eni tretjini vseh držav 
članic;

(c) enotni sklop znanja, spretnosti in 
sposobnosti združuje znanje, spretnosti in 
sposobnosti, opredeljene v sistemih 
izobraževanja in usposabljanja, ki se 
uporabljajo v vsaj eni tretjini vseh držav 
članic. Če je v državi članici zadevni 
poklic že urejen z dualnim sistemom 
usposabljanja, kot določa člen 3(1)(1a), 
mora enotni okvir za usposabljanje 
predvideti usposabljanje v dualnem 
sistemu ob ohranjanju obstoječih 
standardov;

Or. de

Predlog spremembe 571
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni evropskega ogrodja kvalifikacij, 
kakor je opredeljen v Prilogi II Priporočila 
Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi 

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se lahko
nanašajo na ravni evropskega ogrodja 
kvalifikacij, kakor je opredeljeno v 
Prilogi II Priporočila Evropskega 
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evropskega ogrodja kvalifikacij za 
vseživljenjsko učenje(*);

parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega 
ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko 
učenje(*);

Or. en

Predlog spremembe 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 –točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni evropskega ogrodja kvalifikacij,
kakor je opredeljen v Prilogi II 
Priporočila Evropskega parlamenta in 
Sveta o uvedbi evropskega ogrodja 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje(*);

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni kvalifikacij, določene v členu 11 
te direktive (*);

Or. de

Predlog spremembe 573
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 –točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni evropskega ogrodja kvalifikacij, 
kakor je opredeljen v Prilogi II 
Priporočila Evropskega parlamenta in 
Sveta o uvedbi evropskega ogrodja 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje(*);

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni iz člena 11 te direktive;
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Or. en

Obrazložitev

Direktiva že vsebuje učinkovit in diferenciran sistem za oceno kvalifikacij v členu 11. 
Evropsko ogrodje kvalifikacij se ne uporablja v vseh državah članicah EU in ni bilo v vseh 
državah članicah preneseno po enakih standardih. Člen 11 Direktive je v praksi sprejet in ga 
podpirajo pristojni organi, ki ga uporabljajo (študija GHK, 2011).

Predlog spremembe 574
Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 –točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni evropskega ogrodja kvalifikacij, 
kakor je opredeljen v Prilogi II 
Priporočila Evropskega parlamenta in 
Sveta o uvedbi evropskega ogrodja 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje(*);

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni iz člena 11 te direktive. Člen 11 se 
ne uporablja za poklice, regulirane v 
skladu s točko 1 Priloge V;

Or. en

Predlog spremembe 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zadevni poklic ni zajet v drugem 
enotnem okviru za usposabljanje oziroma 
še ni reguliran na podlagi poglavja III 
naslova III;

(e) zadevni poklic ni zajet v drugem 
enotnem okviru za usposabljanje oziroma 
še ni reguliran na podlagi poglavja II 
naslova III, poglavja III naslova III ali 
člena 10(b);
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Or. de

Predlog spremembe 576
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zadevni poklic ni zajet v drugem 
enotnem okviru za usposabljanje oziroma 
še ni reguliran na podlagi poglavja III 
naslova III;

(e) poklic ali podiplomska poklicna 
specializacija, regulirana na podlagi 
poglavja III naslova III, nista zajeta v 
drugem enotnem okviru za usposabljanje 
oziroma še nista regulirana na podlagi 
poglavja III naslova III ali člena 10(b) ali 
priznana kot specialnost v Prilogi V;

Or. en

Predlog spremembe 577
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zadevni poklic ni zajet v drugem 
enotnem okviru za usposabljanje oziroma 
še ni reguliran na podlagi poglavja III 
naslova III;

(e) zadevni poklic ni zajet v drugem 
enotnem okviru za usposabljanje;

Or. fr

Predlog spremembe 578
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) enotni okvir za usposabljanje je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, tudi s sodelovanjem interesnim
skupin iz držav članic, v katerih poklic ni 
reguliran;

(f) enotni okvir za usposabljanje je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, če je ustrezno, tudi s 
sodelovanjem interesnih skupin iz držav 
članic, v katerih poklic ni reguliran;

Or. en

Obrazložitev

Nekateri poklici so lahko regulirani v vseh državah članicah ali njihovi večini. Ta določba ne 
bi smela biti pretoga za takšne poklice.

Predlog spremembe 579
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) enotni okvir za usposabljanje je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, tudi s sodelovanjem interesnim 
skupin iz držav članic, v katerih poklic ni 
reguliran;

(f) enotni okvir za usposabljanje je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, kar pomeni, da bi se morale 
pobude v zvezi s tem objavljati in izvajati v 
tesnem sodelovanju s poklicnimi 
organizacijami in drugimi 
predstavniškimi interesnimi skupinami, 
vključno s tistimi iz držav članic, v katerih 
poklic ni reguliran;

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje z ustreznimi predstavniškimi interesnimi skupinami je bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) enotni okvir za usposabljanje 
državljanu iz katere koli države članice 
omogoča, da je upravičen do pridobivanja 
kvalifikacij na podlagi takega okvira, pri 
čemer ni potrebno, da je član katere koli 
poklicne organizacije ali da je pri taki 
organizaciji registriran.

(g) enotni okvir za usposabljanje 
državljanu iz katere koli države članice 
omogoča, da je upravičen do pridobivanja 
kvalifikacij na podlagi takega okvira, pri 
čemer ni potrebno, da je bil poprej član 
katere koli poklicne organizacije ali da je 
pri taki organizaciji registriran.

Or. de

Predlog spremembe 581
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
določanju skupnega sklopa znanj, 
spretnosti in sposobnosti ter kvalifikacij o
enotnem okviru za usposabljanje.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
določanju minimalnega skupnega sklopa 
znanj, spretnosti in sposobnosti ter 
kvalifikacij v vsakem posameznem
enotnem okviru za usposabljanje.

Or. en

Predlog spremembe 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
določanju skupnega sklopa znanj, 
spretnosti in sposobnosti ter kvalifikacij o
enotnem okviru za usposabljanje.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
določanju skupnega sklopa znanj, 
spretnosti in sposobnosti ter kvalifikacij v
enotnem okviru za usposabljanje. Stopnja 
podrobnosti pri tem ne presega 
minimalnih zahtev usposobljenosti iz 
poglavja III naslova III.

Or. de

Predlog spremembe 583
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
določanju skupnega sklopa znanj, 
spretnosti in sposobnosti ter kvalifikacij o
enotnem okviru za usposabljanje.

3. Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju z ustreznim forumom ali 
forumi interesnih skupin iz člena 57c 
(novo) sprejme delegirane akte, ki 
vključujejo predloge tega foruma ali 
forumov, v skladu s členom 58a o 
določanju skupnega sklopa znanj, 
spretnosti in sposobnosti ter kvalifikacij v
enotnem okviru za usposabljanje.

Or. en

Predlog spremembe 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisiji priglasijo 
poklicni naziv, ki bo pridobljen v skladu z 
enotnim okvirom za usposabljanje iz 
odstavka 3.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Država članica lahko zahteva 
odstopanje od uporabe enotnega okvira za 
usposabljanje iz odstavka 3 na svojem
ozemlju, če bi morala v nasprotnem 
primeru uvesti nov reguliran poklic na 
svojem ozemlju, če bi morala spremeniti 
veljavna temeljna notranja načela, 
povezana s strukturo poklicev na področju 
usposabljanja, in pogoje glede dostopa do 
takih poklicev ali če država članica svojega 
nacionalnega sistema kvalifikacij ne želi 
prilagoditi kvalifikacijam, določenim v 
enotnem okviru za usposabljanje. Komisija 
lahko sprejme izvedbeni sklep in tako 
zadevnim državam članicam omogoči 
odstopanje.

5. Država članica lahko v šestih mesecih 
od začetka veljave delegiranega akta iz 
odstavka 3 izjavi, da se enoten okvir za 
usposabljanje iz odstavka 3 ne uporablja
na njenem ozemlju, če bi morala v 
nasprotnem primeru uvesti nov reguliran 
poklic na svojem ozemlju, če bi morala 
spremeniti veljavna temeljna notranja 
načela, povezana s strukturo poklicev na 
področju usposabljanja, in pogoje glede 
dostopa do takih poklicev ali če država 
članica svojega nacionalnega sistema 
kvalifikacij ne želi prilagoditi 
kvalifikacijam, določenim v enotnem 
okviru za usposabljanje.

Or. de
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Predlog spremembe 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/EC
Člen 49 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49b črtano

Or. de

Predlog spremembe 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/EC
Člen 49 b – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enotni preizkusi usposobljenosti črtano

Or. de

Predlog spremembe 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/EC
Člen 49 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene tega člena enotni preizkus 
usposobljenosti pomeni preizkus poklicne 
usposobljenosti, ki ocenjuje zmožnost 
strokovnjaka za opravljanje poklica v vseh 
državah članicah, v katerih je poklic 
reguliran. Uspešno opravljen enotni 

črtano
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preizkus usposobljenosti omogoča dostop 
do in opravljanje zadevnih poklicnih 
dejavnosti v državi članici pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za imetnike poklicnih 
kvalifikacij, pridobljenih v tej državi 
članici.

Or. de

Predlog spremembe 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/EC
Člen 49 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Enotni preizkus usposobljenosti 
izpolnjuje naslednje pogoje:

črtano

(a) enotni preizkus usposobljenosti 
omogoča mobilnost po državah članicah 
večjemu številu strokovnjakov kot splošni 
sistem za priznavanje dokazil o 
usposobljenosti iz poglavja I naslova III;
(b) zadevni poklic je reguliran v vsaj eni 
tretjini vseh držav članic;
(c) enotni preizkus usposobljenosti je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, tudi s sodelovanjem interesnih 
skupin iz držav članic, v katerih poklic ni 
reguliran;
(d) enotni preizkus usposobljenosti 
državljanu katere koli države članice 
omogoča sodelovanje v takem preizkusu 
in pri praktični organizaciji takih 
preizkusov v državah članicah, pri čemer 
ni potrebno, da je član katere koli 
poklicne organizacije ali da je pri taki 
organizaciji registriran.

Or. de
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Predlog spremembe 590
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 b – odstavek 2 –točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevni poklic je reguliran v vsaj eni 
tretjini vseh držav članic;

(b) zadevni poklic je reguliran v vsaj eni 
tretjini vseh držav članic oziroma dve 
tretjini držav članic se strinjata z 
določbami člena 49b(2).

Or. en

Predlog spremembe 591
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 b – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) enotni preizkus usposobljenosti je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, tudi s sodelovanjem interesnih 
skupin iz držav članic, v katerih poklic ni 
reguliran;

(c) enotni preizkus usposobljenosti je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, če je ustrezno, tudi s 
sodelovanjem interesnih skupin iz držav 
članic, v katerih poklic ni reguliran;

Or. en

Predlog spremembe 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/EC
Člen 49 b – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
pogojih za tak enotni preizkus 
usposobljenosti.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 593
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
pogojih za tak enotni preizkus 
usposobljenosti.

3. Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju z ustreznim forumom ali 
forumi interesnih skupin iz člena 57c 
(novo) sprejme delegirane akte, ki 
vključujejo predloge tega foruma ali 
forumov, v skladu s členom 58a o pogojih
in preizkušenih merilih za tak enotni 
preizkus usposobljenosti.

Or. en

Predlog spremembe 594
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 36 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 b – odstavek 3 a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3aa. Izmenjava informacij med 
pristojnimi organi različnih držav članic v 
skladu s tem členom se izvaja prek 
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informacijskega sistema za notranji trg 
(IMI).

Or. en

Predlog spremembe 595
Frank Engel

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38) Členu 53 se doda naslednji drugi 
odstavek:

črtano

„Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in 
trdni pomisleki glede ustreznega 
jezikovnega znanja strokovnjaka v zvezi s 
poklicnimi dejavnostmi, ki jih namerava 
ta oseba opravljati.
V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na 
pristojne organe prenesejo pravico do 
izvajanja preverjanja jezika, ki zajema vse 
zadevne strokovnjake, če to izrecno 
zahteva nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki 
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.
Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov. 
Zadevna oseba ima možnost, da se na 
tako preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
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sodišči.“.

Or. fr

Predlog spremembe 596
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in trdni 
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

„Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ ob sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3) ter če obstajajo resni in trdni 
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

Or. en

Predlog spremembe 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in trdni 
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

„Država članica zagotovi, da morebitno 
preverjanje jezikovnega znanja izvede 
pristojni organ po sprejetju sklepov iz 
členov 4d, 7(4) in 51(3) ter če obstajajo 
resni in trdni pomisleki glede ustreznega 
jezikovnega znanja strokovnjaka v zvezi s 
poklicnimi dejavnostmi, ki jih namerava ta 
oseba opravljati.
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Or. IT

Obrazložitev

Beseda „nadzor“ se nadomesti z besedo „preverjanje“. (Predlog spremembe le v manjši meri 
zadeva slovensko jezikovno različico, op.p.) 

Predlog spremembe 598
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in trdni 
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

„Država članica zagotovi, da morebitna 
preverjanja jezikovnega znanja izvede 
pristojni organ po sprejetju sklepov iz 
členov 4d, 7(4) in 51(3) ter če obstajajo 
resni in trdni pomisleki glede ustreznega 
jezikovnega znanja strokovnjaka v zvezi s 
poklicnimi dejavnostmi, ki jih namerava ta 
oseba opravljati.

Or. en

Predlog spremembe 599
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in trdni 
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 

„Država članica zagotovi, da morebitna 
preverjanja jezikovnega znanja izvede 
pristojni organ po sprejetju sklepov iz 
členov 4d, 7(4) in 51(3), a pred začetkom 
izvajanja poklica, ter če obstajajo resni in 
trdni pomisleki glede ustreznega 
jezikovnega znanja strokovnjaka v zvezi s 
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opravljati. poklicnimi dejavnostmi, ki jih namerava ta 
oseba opravljati. Če za določen poklic ni 
pristojen noben organ, bi države članice 
morale poskrbeti za razpoložljivost 
priznanega organa, ki lahko izvede 
preverjanje jezikovnega znanja.

Or. en

Predlog spremembe 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES 
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in trdni 
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

„Država članica zagotovi, da morebitno 
preverjanje jezikovnega znanja izvede 
pristojni organ po sprejetju sklepov iz 
členov 4d, 7(4) in 51(3) ter če obstajajo 
resni in trdni pomisleki glede ustreznega 
jezikovnega znanja strokovnjaka v zvezi s 
poklicnimi dejavnostmi, ki jih namerava ta
oseba opravljati.

Or. it

Predlog spremembe 601
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 

V primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje in varnost bolnikov, lahko države 
članice na pristojne organe prenesejo 
pravico do preverjanja znanja jezika, ki je 
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strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

potrebno za opravljanje poklica, po 
priznanju poklicnih kvalifikacij, vendar 
pred odobritvijo dostopa do poklica. 
Preverjanje znanja jezika, ki ga izvede 
pristojni organ, delodajalcu ne sme 
preprečevati izvajanja ustreznih dodatnih 
preverjanj.

Or. en

Predlog spremembe 602
Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in trdni 
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

„Država članica zagotovi, da morebitna 
preverjanja jezikovnega znanja izvede 
pristojni organ po sprejetju sklepov iz 
členov 4d, 7(4) in 51(3) ter če obstajajo 
resni in trdni pomisleki glede ustreznega 
jezikovnega znanja strokovnjaka v zvezi s 
poklicnimi dejavnostmi, ki jih namerava ta 
oseba opravljati.

Or. en

Predlog spremembe 603
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja 

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov ali na kakovost v izobraževalnem 
sektorju, lahko države članice na pristojne 
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preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

organe prenesejo pravico do izvajanja 
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahtevajo 
ustrezni socialni partnerji, ki delujejo v 
zadevnem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 604
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

V primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje in varnost bolnikov, lahko države 
članice na pristojne organe prenesejo 
pravico do preverjanja znanja jezika, ki je 
potrebno za opravljanje določene vloge. 
Preverjanje znanja jezika, ki ga izvede 
pristojni organ, delodajalcu ne sme 
preprečevati izvajanja ustreznih dodatnih 
preverjanj.

Or. en

Predlog spremembe 605
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost V primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
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bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja 
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki 
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

zdravje in varnost bolnikov, lahko države 
članice na pristojne organe prenesejo 
pravico, da izvajajo preverjanje jezika, in 
sicer neposredno ali pod njihovim 
nadzorom, ali da od vseh zadevnih
strokovnjakov zahtevajo potrdilo o znanju 
jezika države članice gostiteljice. Takšno 
morebitno preverjanje jezika se izvede po 
priznavanju poklicnih kvalifikacij, vendar 
pred odobritvijo dostopa do poklica.

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev pogojev, pod katerimi se lahko izvajajo preverjanja znanja jezika.

Predlog spremembe 606
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja 
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v primeru
samozaposlenih strokovnjakov, ki niso
povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja 
preverjanja jezika ali nadzora nad 
overitvijo preverjanja jezika, ki zajema vse 
zadevne strokovnjake, če strokovnjak 
namerava opravljati oziroma opravlja 
samostojno dejavnost ali če to izrecno 
zahteva nacionalni zdravstveni sistem (ali v 
primeru zasebnih organizacij, ki niso
povezane z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, zadevna organizacija).

Or. en

Obrazložitev

Zajeti morajo biti vsi strokovnjaki, tako zaposleni (v javni ali zasebni organizaciji) kot 
samozaposleni.
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Predlog spremembe 607
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki 
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

V primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje in varnost bolnikov, ali zaradi 
prevladujočega javnega interesa lahko 
države članice na pristojne organe 
prenesejo pravico do preverjanja
jezikovnega znanja vseh zadevnih
strokovnjakov, in sicer neposredno ali pod 
njihovim nadzorom. Namen preverjanja 
jezikovnega znanja je ugotoviti sposobnost 
strokovnjaka za pisno in ustno 
komuniciranje v okviru tega, kar je 
potrebno za opravljanje njegove poklicne 
dejavnosti, zlasti z vidika varnosti 
bolnikov in varovanja javnega zdravja ali 
z vidika prevladujočega javnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 608
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja 
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v primeru 

V primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje in varnost bolnikov, lahko države 
članice na pristojne organe prenesejo 
pravico do izvajanja preverjanja jezika, ki 
zajema vse zadevne strokovnjake, če to 
izrecno zahteva nacionalni zdravstveni 
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samozaposlenih strokovnjakov, ki niso 
povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

sistem ali v primeru samozaposlenih 
strokovnjakov, ki niso povezani z 
nacionalnim zdravstvenim sistemom, 
reprezentativne nacionalne organizacije 
pacientov.

Or. en

Predlog spremembe 609
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki 
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

V primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje in varnost bolnikov, lahko države 
članice na pristojne organe prenesejo 
pravico do preverjanja jezikovnega znanja, 
ki je potrebno za izvajanje poklicnih 
dejavnosti. Preverjanje znanja jezika, ki
ga izvede pristojni organ, delodajalcu ne 
sme preprečevati izvajanja ustreznih 
dodatnih preverjanj.

Or. en

Predlog spremembe 610
Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja 

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne
organe prenesejo pravico, da izvajajo 
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preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki 
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

preverjanje jezika ali zahtevajo potrdilo o 
znanju jezika države članice gostiteljice od 
vseh zadevnih strokovnjakov po priznanju 
poklicnih kvalifikacij, vendar pred 
odobritvijo dostopa do poklica.

Or. en

Predlog spremembe 611
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja 
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki 
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico, da izvajajo 
preverjanje jezika ali zahtevajo potrdilo o 
znanju jezika države članice gostiteljice od 
vseh zadevnih strokovnjakov po priznanju 
poklicnih kvalifikacij, vendar pred 
odobritvijo dostopa do poklica.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sedanjo Direktivo 2005/36/ES lahko pristojni organi dostop do poklica pogojujejo 
z znanjem jezikov, kar je neodvisno od pravice strokovnjakov do priznavanja njihovih 
kvalifikacij. Takšen pogoj je še posebej pomemben za poklice, ki vplivajo na varnost bolnikov.

Predlog spremembe 612
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je sorazmerno z dejavnostjo, ki se bo 
opravljala, in za strokovnjaka ne pomeni 
nobenih stroškov. Zadevna oseba ima 
možnost, da se na tako preverjanje pritoži 
pred nacionalnimi sodišči.“.

Or. en

Predlog spremembe 613
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Morebitna preverjanja jezikovnega znanja
so omejena na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, in so sorazmerna z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala. Morebitne 
pristojbine, ki jih mora prosilec plačati v 
zvezi s preverjanjem jezikovnega znanja, 
so razumne in sorazmerne. Zadevna oseba 
ima možnost, da se na tako preverjanje 
pritoži pred nacionalnim sodiščem.“.

Or. en

Obrazložitev

Strokovnjaki so odgovorni za pridobitev znanja ustreznega jezika. Vendar morajo biti 
pristojbine za preverjanje jezikovnega znanja razumne in sorazmerne ter ne smejo ovirati 
prostega pretoka strokovnjakov. Pristojbine ne smejo imeti odvračilnega učinka na 
opravljanje poklica. Nekatere države članice lahko od domačih strokovnjakov ali 



PE498.003v02-00 32/86 AM\916793SL.doc

SL

strokovnjakov iz držav zunaj EU že zahtevajo plačilo finančnih prispevkov v ta namen.

Predlog spremembe 614
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice, ki ga imetnik 
poklicne kvalifikacije potrebuje za 
opravljanje svojega poklica; preverjanje je 
sorazmerno z dejavnostjo, ki se bo 
opravljala, in za strokovnjaka ne pomeni 
nobenih stroškov. Zadevna oseba ima 
možnost, da se na tako preverjanje pritoži 
pred nacionalnimi sodišči.“.

Or. fr

Predlog spremembe 615
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice, ki ga posameznik 
namerava uporabljati pri izvajanju 
svojega poklica, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
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sodišči.“.

Or. en

Predlog spremembe 616
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Morebitni preizkus jezikovnega znanja je
omejen na znanje enega od uradnih jezikov 
države članice v skladu z izbiro zadevne 
osebe, je sorazmerno z dejavnostjo, ki se 
bo opravljala, in za strokovnjaka ne 
pomeni nobenih nesorazmernih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Or. es

Predlog spremembe 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES 
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 

Morebitni nadzor in preverjanje 
jezikovnega znanja sta omejena na znanje 
enega od uradnih jezikov države članice v 
skladu z izbiro zadevne osebe in sta 
sorazmerna z dejavnostjo, ki se bo 
opravljala, za strokovnjaka pa ne pomenita
nobenih stroškov. Zadevna oseba ima 
možnost, da se na tako preverjanje pritoži 
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sodišči.“. pred nacionalnimi sodišči.“.

Or. it

Predlog spremembe 618
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je sorazmerno z dejavnostjo, ki se bo 
opravljala, in za strokovnjaka ne pomeni 
nobenih stroškov. Zadevna oseba ima 
možnost, da se na tako preverjanje pritoži 
pred nacionalnimi sodišči.“.

Or. en

Predlog spremembe 619
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, morebitni stroški pa bi za 
strokovnjaka morali biti razumni in 
sorazmerni. Zadevna oseba ima možnost, 
da se v skladu z nacionalno zakonodajo na 
tako preverjanje pritoži .“.
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sodišči.“.

Or. en

Predlog spremembe 620
Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je sorazmerno z dejavnostjo, ki se bo 
opravljala, in za strokovnjaka ne pomeni 
nobenih stroškov. Zadevna oseba ima 
možnost, da se na tako preverjanje pritoži 
pred nacionalnimi sodišči.“.

Or. en

Predlog spremembe 621
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 55a črtano

Or. el

Obrazložitev

Tisti, ki jih zadeva priznavanje praks, opravljenih v drugih državah članicah, niso 
strokovnjaki, in zato ne spadajo na področje uporabe te direktive.
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Predlog spremembe 622
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Civilna odgovornost in zahteve za 
usposabljanje na delovnem mestu
1. Ta direktiva ne posega v določbe 
Skupnosti in nacionalne določbe, ki 
državam članicam omogočajo, da 
zahtevajo zavarovalno kritje ali finančna 
jamstva kot taka, in ne vpliva na zahteve v 
zvezi s sodelovanjem v skupnem 
odškodninskem skladu, na primer za 
člane poklicnih teles ali organizacij, pod 
pogojem, da zadevne določbe niso 
diskriminatorne. 
2. Ta direktiva ne posega v nacionalne 
določbe, ki iz prevladujočih razlogov, 
povezanih z javnim interesom, pravico do 
opravljanja poklica pogojujejo z rednim 
opravljanjem slednjega, pod pogojem da 
zadevne določbe niso diskriminatorne. 

Or. fr

Predlog spremembe 623
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Odstavek 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 55a črtano
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Or. es

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 624
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Odstavek 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse črtano

Or. es

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 625
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje obvezne nadzorovane prakse

Or. en
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Predlog spremembe 626
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse

Or. de

Predlog spremembe 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse

Or. en

Predlog spremembe 628
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse

Or. en
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Predlog spremembe 629
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
prakso, ki je bila opravljena v drugi državi 
članici in jo je potrdil pristojni organ 
navedene države članice.
Z vidika uporabe odstavka 1 tega člena se 
praksa lahko prizna samo pod naslednjimi 
pogoji: 
– če je del visokošolskega izobraževanja, 
ki prinaša kreditne točke ECTS in pri 
katerem imajo praktikanti status študenta 
ali opravljajo poklicno usposabljanje;
– če se izvaja na podlagi pisne in pravno 
zavezujoče pogodbe, v kateri sta navedena 
trajanje ter opis učnih ciljev in dodeljenih 
nalog. 

Or. en

Predlog spremembe 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse
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Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse

Or. de

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb člena 55a in uvodne izjave 20.

Predlog spremembe 632
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse, ki je del usposabljanja 
za regulirani poklic in od katere je 
odvisna veljavnost dokazil o formalnih 
kvalifikacijah

Or. fr
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Predlog spremembe 633
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Odstavek 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil 
pristojni organ navedene države članice.“.

črtano

Or. es

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 634
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Država članica izvora prizna prakso, ki je 
bila opravljena v drugi državi članici in jo 
je potrdil pristojni organ navedene države 
članice, če je pomembna za opravljanje 
zadevnega poklica v državi članici 
izvora.“.

Or. de
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Predlog spremembe 635
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
prakso, ki je del usposabljanja za 
regulirani poklic, ne glede na višino ali 
naravo zagotovljenega plačila, in je bila 
opravljena v drugi državi članici ter jo je 
potrdil pristojni organ navedene države 
članice.“.

Or. fr

Predlog spremembe 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
prakso, ki je bila opravljena v drugi državi 
članici in jo je potrdil pristojni organ 
navedene države članice.“.

Or. en

Predlog spremembe 637
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
prakso, ki je bila opravljena v drugi državi 
članici in jo je potrdil pristojni organ 
navedene države članice.“.

Or. en

Predlog spremembe 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
prakso, ki je bila opravljena v drugi državi 
članici in jo je potrdil pristojni organ 
navedene države članice.“.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
prakso, ki je del usposabljanja za 
regulirani poklic, ne glede na to, ali je 
pravica do opravljanja tega poklica 
pogojena z dokončanjem tega 
usposabljanja, in je bila opravljena v drugi 
državi članici ter jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice. Države 
članice lahko omejijo najdaljše trajanje 
prakse, ki je opravljena v drugi državi 
članici, če je dostop do reguliranega 
poklica v državi članici izvora pogojen z 
dokončanjem te prakse. Priznavanje 
prakse ne nadomesti izpita, ki ga je treba 
opraviti za pridobitev dostopa do 
zadevnega poklica.“.

Or. de

Obrazložitev

Neplačane prakse ne bi smele biti izločene kot sestavina poklicnega izobraževanja. Čeprav je 
treba spodbujati mobilnost, je treba ohraniti tudi stroge pogoje, ki urejajo dostop do poklicev. 
Zato praksa ne bi smela nadomestiti izpita, ki ga je treba opraviti za pridobitev dostopa do 
poklica.

Predlog spremembe 640
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
prakso, ki je del usposabljanja za 
regulirani poklic in od katere je odvisna 
veljavnost dokazila o formalnih 
kvalifikacijah in ki je bila opravljena v 
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drugi državi članici ter jo je potrdil 
pristojni organ navedene države članice.“.

Or. fr

Predlog spremembe 641
Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora ustrezno 
upošteva plačano prakso, ki je bila 
opravljena v drugi državi članici in jo je 
potrdil pristojni organ navedene države 
članice.“.

Or. en

Predlog spremembe 642
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

55b. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi dodatnih 
preverjanj, so sorazmerne s stroški, ki pri 
tem nastanejo, njihov znesek pa je 
primerljiv z zneski, ki jih morajo plačati 
domači strokovnjaki ali strokovnjaki iz 
držav zunaj EU.

Or. en
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Obrazložitev

Razumno je pričakovati, da strokovnjaki prispevajo k plačilu stroškov za, na primer, 
osvežitveno usposabljanje, če je ta znesek sorazmeren. V nekaterih državah članicah se to že 
zahteva od domačih strokovnjakov, ki so prekinili opravljanje svojega poklica, ali tistih, ki 
prihajajo iz držav zunaj EU. 

Predlog spremembe 643
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 40 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 b (novo) – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40a) Preverjanja po daljših obdobjih 
neopravljanja poklica
V primerih, ko so bili strokovnjaki 
priznani na podlagi poglavja III, vendar 
svojega poklica določeno obdobje, 
opredeljeno v skladu s členoma 57c 
(novo) in 58a, pred zahtevo za ustanovitev 
ali podaljšanje prijave niso opravljali, 
lahko država članica gostiteljica 
pristojnemu organu dovoli, da preveri 
primernost strokovnjakov za opravljanje 
poklica. Ta preverjanja morajo biti 
sorazmerna, nediskriminatorna in ne 
smejo pomeniti stroškov za strokovnjaka. 
Države članice lahko v primerih 
prevladujočega javnega interesa določbe 
tega člena razširijo tudi na druge poklice. 
Države članice o vseh sklepih obvestijo 
Komisijo, ki te sklepe objavi.

Or. en

Predlog spremembe 644
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 41
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 – odstavek 2 –pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Pristojni organi države članice gostiteljice 
in države članice izvora si izmenjujejo 
podatke o sprejetih disciplinskih ukrepih 
ali kazenskih sankcijah ali o kakršnih koli 
drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi 
lahko vplivale na opravljanje dejavnosti po 
tej direktivi, ob upoštevanju zakonodaje o 
varovanju osebnih podatkov iz Direktive 
95/46/ES in Direktive 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta(*).

„Pristojni organi države članice gostiteljice 
in države članice izvora si izmenjujejo 
podatke o sprejetih disciplinskih ukrepih 
ali kazenskih sankcijah ali o kakršnih koli 
drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi 
lahko vplivale na opravljanje dejavnosti po 
tej direktivi, ob upoštevanju zakonodaje o 
varovanju osebnih podatkov iz Direktive 
95/46/ES in Direktive 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta(*).
Pristojni organi v ta namen uporabljajo 
informacijski sistem za notranji trg (IMI).

Or. en

Predlog spremembe 645
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 41
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 – odstavek 2 –pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Pristojni organi države članice gostiteljice 
in države članice izvora si izmenjujejo 
podatke o sprejetih disciplinskih ukrepih 
ali kazenskih sankcijah ali o kakršnih koli 
drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi 
lahko vplivale na opravljanje dejavnosti po 
tej direktivi, ob upoštevanju zakonodaje o 
varovanju osebnih podatkov iz Direktive 
95/46/ES in Direktive 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta(*).

„Pristojni organi države članice gostiteljice 
in države članice izvora si izmenjujejo 
podatke o sprejetih disciplinskih ukrepih 
ali kazenskih sankcijah ali o kakršnih koli 
drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi 
lahko privedle do odvzema ali omejitve 
pravice do nadaljnjega opravljanja
dejavnosti po tej direktivi, ob upoštevanju 
zakonodaje o varovanju osebnih podatkov 
iz Direktive 95/46/ES in 
Direktive 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta(*).

Or. sv
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Obrazložitev

Veliko število prijavljenih oseb lahko kaže na stroge postopke zagotavljanja varnosti bolnikov 
in ne bi smelo samodejno voditi k dajanju takšnih informacij na voljo vsem državam 
članicam. Druge države bi na podlagi takšnih informacij lahko sklepale, da imajo določene 
države velike težave z zdravniki, medtem ko ima ta država v resnici lahko samo zelo stroge 
postopke zagotavljanja varnosti bolnikov.  

Predlog spremembe 646
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 41
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Pristojni organi države članice gostiteljice 
in države članice izvora si izmenjujejo 
podatke o sprejetih disciplinskih ukrepih 
ali kazenskih sankcijah ali o kakršnih koli 
drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi 
lahko vplivale na opravljanje dejavnosti po 
tej direktivi, ob upoštevanju zakonodaje o 
varovanju osebnih podatkov iz Direktive 
95/46/ES in Direktive 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta(*).

„Pristojni organi države članice gostiteljice 
in države članice izvora si izmenjujejo 
podatke o sprejetih disciplinskih ukrepih 
ali kazenskih sankcijah ali o kakršnih koli 
drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi 
lahko privedle do začasne prekinitve ali 
odvzema pravice do opravljanja dejavnosti 
po tej direktivi, ob upoštevanju zakonodaje 
o varovanju osebnih podatkov iz Direktive 
95/46/ES in Direktive 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta(*).

Or. en

Obrazložitev

Natančno je treba opredeliti, katere posledice so mišljene v tem členu, tj. začasna prekinitev 
ali odvzem pravice do opravljanja dejavnosti pod določenimi pogoji.

Predlog spremembe 647
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča prepovedali opravljanje 
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča prepovedali ali omejili
opravljanje naslednjih poklicnih dejavnosti 
na ozemlju navedene države članice, tudi 
če gre za začasno prepoved:

Or. en

Predlog spremembe 648
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča prepovedali opravljanje 
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki je bil predmet dokončne 
in zavezujoče sodbe nacionalnih organov 
ali sodišč, ki so mu prepovedali opravljanje
ali omejili pravico do opravljanja
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

Or. sv

Obrazložitev

Veliko število prijavljenih oseb lahko kaže na stroge postopke zagotavljanja varnosti bolnikov 
in ne bi smelo samodejno voditi k dajanju takšnih informacij na voljo vsem državam 
članicam. Druge države bi na podlagi takšnih informacij lahko sklepale, da imajo določene 
države velike težave z zdravniki, medtem ko ima ta država v resnici lahko samo zelo stroge 
postopke zagotavljanja varnosti bolnikov.  
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Predlog spremembe 649
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča prepovedali opravljanje 
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča s končno odločitvijo
prepovedali ali omejili opravljanje 
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev dejavnika sproženja mehanizma opozarjanja.

Predlog spremembe 650
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča prepovedali opravljanje 
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic obvestijo 
o identiteti strokovnjaka, ki so mu 
nacionalni organi ali sodišča s pravno 
zavezujočo odločbo prepovedali 
opravljanje naslednjih poklicnih dejavnosti 
na ozemlju navedene države članice, tudi 
če gre za začasno prepoved:

Or. en
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Predlog spremembe 651
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča prepovedali opravljanje 
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča v skladu z vsebino iz člena 
4e(1a) prepovedali opravljanje naslednjih 
poklicnih dejavnosti na ozemlju navedene 
države članice, tudi če gre za začasno 
prepoved:

Or. en

Predlog spremembe 652
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča prepovedali opravljanje
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča v državi izvora ali v državi 
gostiteljici začasno ali trajno odvzeli 
pravico do opravljanja naslednjih 
poklicnih dejavnosti na ozemlju navedene 
države članice, tudi če gre za začasno 
prepoved:

Or. en
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Predlog spremembe 653
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zdravnik splošne prakse z dokazili o 
formalnih kvalifikacijah iz točke 5.1.4 
Priloge V;

(a) zdravnik splošne prakse z dokazili o 
formalnih kvalifikacijah iz točk 5.1.1, 5.1.3 
in 5.1.4 Priloge V;

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev uporabe mehanizma opozarjanja.

Predlog spremembe 654
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56a – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zdravnik specialist z nazivom iz točke 
5.1.3 Priloge V;

(b) zdravniki z osnovnim usposabljanjem 
in zdravniki specialisti iz člena 10(b);

Or. en

Obrazložitev

Uporaba mehanizma opozarjanja se ne bi smela razlikovati glede na sistem priznavanja.

Predlog spremembe 655
Phil Prendergast
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 – odstavek 1 – točka c a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) medicinske sestre, priznane v okviru 
področja uporabe člena 10;

Or. en

Predlog spremembe 656
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – točka j a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) strokovnjaki, ki vplivajo na varnost 
bolnikov in za katere velja splošni sistem 
priznavanja v skladu s poglavjema I in II 
naslova III.

Or. en

Predlog spremembe 657
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) poklici, ki so zajeti v postopek 
samodejnega priznavanja v skladu s 
poglavjem III naslova III te direktive in za 
katere velja enotni okvir za usposabljanje, 
da se zagotovi priznavanje ustreznih 
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specializacij v drugi državi članici, z 
izjemo poklica arhitekta; 

Or. fr

Predlog spremembe 658
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega pododstavka se 
pošljejo najkasneje v treh dneh od dneva 
sprejetja sklepa, ki zadevnemu 
strokovnjaku prepoveduje opravljanje 
poklicne dejavnosti.

Informacije iz prvega pododstavka se 
pošljejo najkasneje v treh dneh od dneva 
sprejetja sklepa, ki zadevnemu 
strokovnjaku prepoveduje opravljanje 
poklicne dejavnosti, prek informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI).

Or. en

Obrazložitev

Za večjo varnost je treba mehanizem opozarjanja razširiti, da bo zajemal primere, ko 
strokovnjaki predložijo lažne informacije.

Predlog spremembe 660
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega pododstavka se 
pošljejo najkasneje v treh dneh od dneva 
sprejetja sklepa, ki zadevnemu 
strokovnjaku prepoveduje opravljanje 
poklicne dejavnosti.

Informacije iz prvega pododstavka se 
pošljejo najkasneje v 24 urah od dneva 
sprejetja sklepa, ki zadevnemu 
strokovnjaku prepoveduje opravljanje 
poklicne dejavnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 659
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega pododstavka se 
pošljejo najkasneje v treh dneh od dneva 
sprejetja sklepa, ki zadevnemu 
strokovnjaku prepoveduje opravljanje 
poklicne dejavnosti.

Informacije iz prvega pododstavka se 
pošljejo nemudoma, najkasneje pa v 48 
urah od dneva pravno zavezujočega
sprejetja sklepa, ki zadevnemu 
strokovnjaku prepoveduje opravljanje 
poklicne dejavnosti.

Or. de

Predlog spremembe 661
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primerih, ki niso zajeti v 
Direktivi 2006/123/ES, če strokovnjak s 
sedežem v državi članici opravlja poklicno 
dejavnost pod poklicnim nazivom, ki ni 
naveden v odstavku 1 in v okviru te 
direktive, država članica takoj, ko izve za 
kakršno koli ravnanje, določena dejanja ali 
okoliščine, povezane s tako dejavnostjo, ki 
bi lahko resno škodile zdravju ali varnosti 
oseb ali okolju v drugi državi članici, o tem 
obvesti druge zadevne države članice in 
Komisijo. Navedene informacije ne 
presegajo tega, kar je potrebno za 

2. V primerih, ki niso zajeti v 
Direktivi 2006/123/ES, če strokovnjak s 
sedežem v državi članici opravlja poklicno 
dejavnost pod poklicnim nazivom, ki ni 
naveden v odstavku 1 in v okviru te 
direktive, država članica takoj, ko izve za 
kakršno koli ravnanje, določena dejanja ali 
okoliščine, povezane s tako dejavnostjo, ki 
bi lahko resno škodile zdravju ali varnosti 
oseb ali okolju v drugi državi članici ali bi 
kazale na to, da posameznik ni bil 
primeren za opravljanje svojega poklica, o 
tem obvesti druge zadevne države članice.
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opredelitev zadevnega strokovnjaka, in 
vključujejo navedbo sklepa pristojnega 
organa, ki strokovnjaku prepoveduje 
opravljanje poklicnih dejavnosti. Druge 
države članice lahko pod pogoji iz členov 8 
in 56 zahtevajo dodatne informacije.

Navedene informacije ne presegajo tega, 
kar je nujno potrebno za opredelitev 
zadevnega strokovnjaka, in vključujejo 
navedbo sklepa pristojnega organa, ki 
strokovnjaku prepoveduje opravljanje 
poklicnih dejavnosti. Druge države članice 
lahko pod pogoji iz členov 8 in 56 
zahtevajo dodatne informacije.

Or. en

Predlog spremembe 662
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice morajo nemudoma 
obvestiti druge države članice iz 
odstavkov 1 in 2, kadar prosilec predloži 
lažne informacije, vključno z lažnimi 
dokazili o usposabljanju in izobraževanju.

Or. en

Predlog spremembe 663
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko v skladu z 
nacionalno zakonodajo obvestijo druge 
države članice, ko določen strokovnjak 
prejme opozorilo pristojnega organa ali 
poklicnega telesa glede svoje primernosti 
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za opravljanje poklica.

Or. en

Predlog spremembe 664
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a. – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obdelava osebnih podatkov za namene 
izmenjave informacij med državami 
članicami v skladu z odstavkoma 1 in 2 se 
izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 
2002/58/ES. Komisija osebne podatke 
obdeluje v skladu z Uredbo (ES) 
št. 45/2001.

3. Obdelava osebnih podatkov za namene 
izmenjave informacij med državami 
članicami v skladu z odstavkoma 1 in 2 se 
izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 
2002/58/ES. Komisija osebne podatke 
obdeluje v skladu z Uredbo (ES) 
št. 45/2001. Podatki v opozorilu so v 
vsakem primeru omejeni na identiteto 
strokovnjaka, datum izdaje opozorila in, 
če je ustrezno, trajanje začasne prekinitve 
opravljanja dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 665
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Opozorila in njihova vsebina, prejeta s 
strani drugih držav članic ter pristojnih 
organov in poklicnih teles, morajo ostati 
zaupna, razen če se podatki objavijo v 
skladu z nacionalno zakonodajo države 
članice, ki je izdala opozorilo. 
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Or. en

Predlog spremembe 666
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Podatki v zvezi z opozorili lahko v 
informacijskem sistemu za notranji trg 
(IMI) ostanejo samo, dokler so veljavni.

Or. en

Predlog spremembe 667
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Opozorila je treba izbrisati v 24 urah 
po datumu sprejetja sklepa o preklicu. 

Or. en

Predlog spremembe 668
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene akte za 
uporabo mehanizma opozarjanja.
Izvedbeni akt vključuje določbe o
pristojnih organih, upravičenih do 
pošiljanja in/ali prejemanja opozoril, o 
dopolnjevanju opozoril z dodatnimi 
informacijami, o umiku in opustitvi 
opozoril, o pravicah do dostopa do 
podatkov, načinih za popravljanje 
informacij v opozorilih ter ukrepih za 
zagotavljanje zaščite v času obdelave in 
hrambe podatkov. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s svetovalnim
postopkom iz člena 58.

5. Komisija sprejme izvedbene akte za 
uporabo mehanizma opozarjanja.
Izvedbeni akt vključuje dodatne 
informacije o umiku in opustitvi opozoril
in načinih za popravljanje informacij v 
opozorilih. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda
iz člena 58.

Or. de

Predlog spremembe 669
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene akte za 
uporabo mehanizma opozarjanja.
Izvedbeni akt vključuje določbe o 
pristojnih organih, upravičenih do 
pošiljanja in/ali prejemanja opozoril, o 
dopolnjevanju opozoril z dodatnimi 
informacijami, o umiku in opustitvi 
opozoril, o pravicah do dostopa do 
podatkov, načinih za popravljanje 
informacij v opozorilih ter ukrepih za 
zagotavljanje zaščite v času obdelave in 
hrambe podatkov. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s svetovalnim
postopkom iz člena 58.

5. Komisija sprejme izvedbene akte za 
uporabo mehanizma opozarjanja po 
posvetovanju s poklicnimi telesi in 
interesnimi skupinami iz členov 57c 
(novo) in 58a (novo) ter ob upoštevanju 
njihovih predlogov. Izvedbeni akt 
vključuje določbe o pristojnih organih, 
upravičenih do pošiljanja in/ali prejemanja 
opozoril, o dopolnjevanju opozoril z 
dodatnimi informacijami, o umiku in 
opustitvi opozoril, o pravicah do dostopa 
do podatkov, načinih za popravljanje 
informacij v opozorilih ter ukrepih za 
zagotavljanje zaščite v času obdelave in 
hrambe podatkov. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom
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pregleda iz člena 58.

Or. en

Predlog spremembe 670
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene akte za 
uporabo mehanizma opozarjanja.
Izvedbeni akt vključuje določbe o 
pristojnih organih, upravičenih do 
pošiljanja in/ali prejemanja opozoril, o 
dopolnjevanju opozoril z dodatnimi 
informacijami, o umiku in opustitvi 
opozoril, o pravicah do dostopa do 
podatkov, načinih za popravljanje 
informacij v opozorilih ter ukrepih za 
zagotavljanje zaščite v času obdelave in 
hrambe podatkov. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s svetovalnim
postopkom iz člena 58.

5. Komisija sprejme izvedbene akte za 
uporabo mehanizma opozarjanja.
Izvedbeni akt vključuje določbe o 
pristojnih organih, upravičenih do 
pošiljanja in/ali prejemanja opozoril, o 
dopolnjevanju opozoril z dodatnimi 
informacijami, o umiku in opustitvi 
opozoril, o pravicah do dostopa do 
podatkov, načinih za popravljanje 
informacij v opozorilih ter ukrepih za 
zagotavljanje zaščite v času obdelave in 
hrambe podatkov. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom
pregleda iz člena 58.

Or. en

Predlog spremembe 671
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na
enotnih kontaktnih točkah na spletu 
dostopne naslednje informacije, ki se redno 

1. Države članice zagotovijo, da so prek 
pristojnih organov ali teles na spletu 
dostopne naslednje informacije, ki se redno 
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posodabljajo: posodabljajo:

Or. de

Predlog spremembe 672
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na 
enotnih kontaktnih točkah na spletu 
dostopne naslednje informacije, ki se redno 
posodabljajo:

1. Države članice zagotovijo, da so na 
enotnih kontaktnih točkah, ki morajo 
razpolagati s specializiranim podpornim 
osebjem za zagotavljanje svetovanja 
državljanom, med drugim tudi osebnega 
svetovanja, na spletu dostopne naslednje 
informacije, ki se redno posodabljajo:

Or. el

Obrazložitev

Opis potrebnih storitev morajo zagotoviti enotne kontaktne točke.

Predlog spremembe 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na 
enotnih kontaktnih točkah na spletu 
dostopne naslednje informacije, ki se redno 
posodabljajo:

1. Države članice zagotovijo, da so prek 
pristojnih organov ali na enotnih 
kontaktnih točkah na spletu dostopne 
naslednje informacije, ki se redno 
posodabljajo:



PE498.003v02-00 62/86 AM\916793SL.doc

SL

Or. de

Predlog spremembe 674
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) seznam vseh reguliranih poklicev v 
smislu člena 3(1)(a) v državi članici, 
vključno s podatki za stik s pristojnimi 
organi za vsak reguliran poklic in centrom 
za pomoč iz člena 57b;

(a) seznam vseh reguliranih poklicev v 
smislu člena 3(1)(a) v državi članici, 
vključno s podatki za stik s pristojnimi 
organi za vsak reguliran poklic in centrom 
za pomoč ter kontaktnimi točkami iz 
člena 57b;

Or. de

Predlog spremembe 675
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 –odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) sklepi držav članic glede členov 4d(8) 
(novo), 4f(2) in 7.4.5

Or. en

Predlog spremembe 676
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43 (novo)
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) obdobja neopravljanja poklica, ob 
izteku katerih se od strokovnjaka lahko 
zahteva, da dokaže svojo primernost za 
opravljanje poklica, kot je določeno v 
členu 55b (novo);

Or. en

Predlog spremembe 677
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da enotne 
kontaktne točke in pristojni organi čim 
hitreje odgovorijo na vsako zahtevo po 
informacijah, naslovljeno na enotne 
kontaktne točke. Tako zahtevo po 
informacijah lahko preusmerijo tudi na 
centre za pomoč iz člena 57b in o tem 
obvestijo zadevnega državljana.

3. Države članice zagotovijo, da se vsaka 
zahteva po informacijah obravnava čim 
hitreje.  Tako zahtevo po informacijah 
lahko v ta namen preusmerijo tudi na 
centre za pomoč in kontaktne točke iz 
člena 57b in o tem obvestijo zadevnega 
državljana.

Or. de

Predlog spremembe 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da enotne 
kontaktne točke in pristojni organi čim 
hitreje odgovorijo na vsako zahtevo po 
informacijah, naslovljeno na enotne 
kontaktne točke. Tako zahtevo po 
informacijah lahko preusmerijo tudi na 
centre za pomoč iz člena 57b in o tem 
obvestijo zadevnega državljana.

3. Države članice zagotovijo, da se zahteve 
po informacijah, naslovljene na enotne 
kontaktne točke in pristojne organe, 
obravnavajo čim hitreje. Tako zahtevo po 
informacijah lahko v ta namen preusmerijo 
tudi na centre za pomoč iz člena 57b in o 
tem obvestijo zadevnega državljana.

Or. de

Predlog spremembe 679
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Organi, ki so odgovorni za 
priznavanje kvalifikacij, lahko zahtevajo 
izvirnike zadevnih kvalifikacij. 

Or. el

Obrazložitev

V primeru dvomov glede verodostojnosti kvalifikacij, ki jih je treba priznati.

Predlog spremembe 680
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in Komisija sprejmejo 
spremljevalne ukrepe in tako zagotovijo, 
da enotne kontaktne točke informacije iz 
odstavka 1 ponudijo tudi v drugih uradnih 
jezikih Unije. To ne vpliva na zakonodajo 
držav članic o uporabi jezikov na njihovem 
ozemlju.

4. Države članice in Komisija sprejmejo 
spremljevalne ukrepe in tako zagotovijo, 
da so informacije iz odstavka 1 dostopne
tudi v drugih uradnih jezikih Unije. To ne 
vpliva na zakonodajo držav članic o 
uporabi jezikov na njihovem ozemlju.

Or. de

Predlog spremembe 681
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in Komisija sprejmejo 
spremljevalne ukrepe in tako zagotovijo, 
da enotne kontaktne točke informacije iz 
odstavka 1 ponudijo tudi v drugih uradnih 
jezikih Unije. To ne vpliva na zakonodajo 
držav članic o uporabi jezikov na njihovem 
ozemlju.

4. Države članice in Komisija sprejmejo 
spremljevalne ukrepe in tako zagotovijo, 
da enotne kontaktne točke informacije iz 
odstavka 1 ponudijo v vseh uradnih jezikih
države izvora ter tudi vsaj v jezikih 
postopkov Unije. To ne vpliva na 
zakonodajo držav članic o uporabi jezikov 
na njihovem ozemlju.

__________________
1Jeziki postopka Unije = angleščina,
francoščina, nemščina

Or. cs

Obrazložitev

Objavljene informacije morajo biti dostopne v uradnem jeziku določene države in prevedene 
najmanj v jezike postopka Unije.
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Predlog spremembe 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in Komisija sprejmejo 
spremljevalne ukrepe in tako zagotovijo, 
da enotne kontaktne točke informacije iz 
odstavka 1 ponudijo tudi v drugih uradnih 
jezikih Unije. To ne vpliva na zakonodajo 
držav članic o uporabi jezikov na njihovem 
ozemlju.

4. Države članice in Komisija sprejmejo 
spremljevalne ukrepe in tako zagotovijo, 
da so informacije iz odstavka 1 na voljo
tudi v drugih uradnih jezikih Unije. To ne 
vpliva na zakonodajo držav članic o 
uporabi jezikov na njihovem ozemlju.

Or. de

Predlog spremembe 683
Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 684
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vse 
zahteve, postopki in formalnosti v zvezi z 
zadevami iz te direktive lahko brez težav 
zaključijo na daljavo ter po elektronski poti
prek ustrezne enotne kontaktne točke.

1. Države članice zagotovijo, da se vse 
zahteve, postopki in formalnosti v zvezi z 
zadevami iz te direktive lahko brez težav 
zaključijo na daljavo ter po elektronski 
poti.

Or. de

Predlog spremembe 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vse 
zahteve, postopki in formalnosti v zvezi z 
zadevami iz te direktive lahko brez težav 
zaključijo na daljavo ter po elektronski poti 
prek ustrezne enotne kontaktne točke.

1. Države članice zagotovijo, da se vse 
zahteve, postopki in formalnosti v zvezi z 
zadevami iz te direktive lahko brez težav 
zaključijo na daljavo ter po elektronski poti 
prek ustrezne enotne kontaktne točke, če 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2005/36/ES.

Or. de

Predlog spremembe 686
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 

4. Če gre za dejavnosti iz Direktive 
2006/123/ES, se vsi postopki izvedejo v 
skladu z določbami Direktive 2006/123/ES 
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ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi prošnje državljana
na enotno kontaktno točko.

o enotnih kontaktnih točkah. Morebitni 
roki, ki jih morajo države članice 
upoštevati pri postopkih ali formalnostih iz 
te direktive, začnejo teči ob vložitvi
popolne prošnje državljana.

Or. de

Predlog spremembe 687
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi prošnje državljana 
na enotno kontaktno točko.

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi popolne prošnje 
državljana pristojnim organom na enotni 
kontaktni točki.

Or. el

Obrazložitev

Da se zagotovi zanesljivejše preverjanje verodostojnosti predloženih dokumentov, je bolje, da 
nadzor izvajajo pristojni organi z ustreznim strokovnim znanjem. 

Predlog spremembe 688
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 a – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi prošnje državljana 
na enotno kontaktno točko.

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi popolne prošnje 
državljana na enotno kontaktno točko.

Or. cs

Obrazložitev

Enotne kontaktne točke morajo brez nepotrebnega odlašanja posredovati prošnje pristojnim 
organom; da se ohranita pravna varnost in kakovost ter da se ne upočasni upravni postopek, 
je treba rok izračunati glede na datum vložitve popolne prošnje.

Predlog spremembe 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi prošnje državljana 
na enotno kontaktno točko.

4. Vsi zadevni postopki se izvedejo v 
skladu z določbami Direktive 2006/123/ES 
o enotnih kontaktnih točkah. Morebitni 
roki, ki jih morajo države članice 
upoštevati pri postopkih ali formalnostih iz 
te direktive, začnejo teči ob vložitvi 
prošnje državljana na enotno kontaktno 
točko.

Or. de

Predlog spremembe 690
Marian Harkin
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi prošnje državljana 
na enotno kontaktno točko.

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi popolne prošnje 
državljana prek enotne kontaktne točke na
pristojni organ.

Or. en

Predlog spremembe 691
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 b – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Centri za pomoč Centri za pomoč in kontaktne točke

Or. de

Predlog spremembe 692
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 b– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica najkasneje do 
[vstavi datum – rok za prenos] imenuje 

1. Vsaka država članica najkasneje do 
[vstavi datum – rok za prenos] imenuje 
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center za pomoč, katerega naloga je 
državljanom in centrom drugih držav 
članic zagotoviti pomoč glede priznavanja 
poklicnih kvalifikacij iz te direktive, 
vključno z informacijami o nacionalni 
zakonodaji, ki ureja poklice in opravljanje 
navedenih poklicev, socialni zakonodaji in 
po potrebi o etičnih pravilih.

center za pomoč in/ali nacionalne 
kontaktne točke, katerih naloga je 
državljanom in kontaktnim točkam drugih 
držav članic zagotoviti pomoč glede 
priznavanja poklicnih kvalifikacij iz te 
direktive, vključno z informacijami o 
nacionalni zakonodaji, ki ureja poklice in 
opravljanje navedenih poklicev, socialni 
zakonodaji in po potrebi o etičnih pravilih.

Or. de

Predlog spremembe 693
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 b– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica najkasneje do 
[vstavi datum – rok za prenos] imenuje 
center za pomoč, katerega naloga je 
državljanom in centrom drugih držav 
članic zagotoviti pomoč glede priznavanja 
poklicnih kvalifikacij iz te direktive, 
vključno z informacijami o nacionalni 
zakonodaji, ki ureja poklice in opravljanje 
navedenih poklicev, socialni zakonodaji in 
po potrebi o etičnih pravilih.

1. Vsaka država članica najkasneje do 
[vstavi datum – rok za prenos] imenuje 
center za pomoč, katerega naloga je 
državljanom in centrom drugih držav 
članic zagotoviti pomoč glede priznavanja 
poklicnih kvalifikacij iz te direktive, 
vključno z informacijami o nacionalni 
zakonodaji, ki ureja poklice in opravljanje 
navedenih poklicev, socialni zakonodaji in 
po potrebi o etičnih pravilih. Poleg tega 
lahko centri za pomoč, če države članice 
menijo, da je to primerno, zagotavljajo 
podporne storitve za pristojni organ pri 
obdelavi dokumentacije za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij.

Or. es

Predlog spremembe 694
Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Centri za pomoč v državah članicah 
gostiteljicah državljanom, po potrebi v 
sodelovanju s centrom za pomoč v državi 
članici izvora, pristojnimi organi in 
enotnimi kontaktnimi točkami v državi 
članici gostiteljici, nudijo pomoč pri 
uveljavljanju pravic, ki jih imajo na 
podlagi te direktive.

2. Centri za pomoč ali nacionalne 
kontaktne točke v državah članicah 
gostiteljicah državljanom, po potrebi v 
sodelovanju s centrom za pomoč ali z 
nacionalnimi kontaktnimi točkami v 
državi članici izvora in pristojnimi organi v 
državi članici gostiteljici, nudijo pomoč pri 
uveljavljanju pravic, ki jih imajo na 
podlagi te direktive.

Or. de

Predlog spremembe 695
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsi pristojni organi v državi članici 
gostiteljici morajo v celoti sodelovati s 
centrom za pomoč v državi članici 
gostiteljici in jim na zahtevo zagotoviti 
informacije o posameznih primerih.

3. Vsi pristojni organi v državi članici 
gostiteljici morajo v celoti sodelovati s 
centrom za pomoč ali nacionalnimi 
kontaktnimi točkami v državi članici 
gostiteljici in mu na zahtevo zagotoviti 
informacije o posameznih primerih.

Or. de

Predlog spremembe 696
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na zahtevo Komisije centri za pomoč 
Komisijo v dveh mesecih po prejemu take 
zahteve obvestijo v zvezi s poizvedbami, ki 
jih obravnava Komisija.“.

4. Na zahtevo Komisije centri za pomoč ali 
nacionalne kontaktne točke Komisijo v 
dveh mesecih po prejemu take zahteve 
obvestijo v zvezi s poizvedbami, ki jih 
obravnava Komisija.“.

Or. de

Predlog spremembe 697
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je odgovorna za oblikovanje 
foruma interesnih skupin, ki med drugim 
vključuje poklicna telesa, sindikate, 
pristojne organe in združenja 
potrošnikov/bolnikov. Sestava članov tega 
foruma interesnih skupin mora odražati 
sestavo interesov teh skupin, kar zadeva 
posamezne poklice. Komisija se mora 
posvetovati s temi forumi interesnih 
skupin, ki morajo predložiti predloge v 
zvezi s členoma 4a(7) in 4b(2). Poleg tega 
se lahko Komisija s temi forumi posvetuje 
pri določanju parametrov pilotnih 
projektov, ki se izvajajo v povezavi s to 
direktivo. Komisija se s temi forumi lahko 
posvetuje in upošteva njihova priporočila 
tudi ob posvetovanju s skupinami 
poklicnih teles iz člena 58a (novo).

Or. en
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Predlog spremembe 698
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija je odgovorna za organizacijo 
in upravljanje forumov interesnih skupin 
iz člena 57c (novo) in posvetovanje s 
poklicnimi telesi iz člena 58a (novo).

Or. en

Predlog spremembe 699
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 45 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 b. Posvetovanje
Komisija zagotovi posvetovanje s 
strokovnjaki iz strokovnih skupin, med 
drugim iz poklicnih teles, in vključevanje 
njihovih priporočil prek delegiranih aktov 
v zvezi z določbami iz člena 25(5), prvega 
pododstavka člena 35(4), členov 31(2), 
34(2), 38(1), 40(1), 44(2), 49a(3),49b(3), 
24(4), 31(7), 34(4), 38(4), 40(4), 44(4), 
26(2), 46(4), 25(5), 35(4), 31(2), 34(2), 
38(1), 40(1), 44(2), točke 5.3.3 Priloge V 
ter členov 24(4), 31(7), 34(4), 38(4), 40(4), 
44(4), 26(2) in 46(4).

Or. en
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Predlog spremembe 700
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. Navedeni odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, ki zagotavlja 
ustrezno zastopanost in posvetovanje na 
evropski in nacionalni strokovni ravni, 
kot je omenjeno v uvodni izjavi 24.
Navedeni odbor je odbor v smislu
Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Obrazložitev

Ko Komisija ukrepa prek delegiranih aktov, mora poskrbeti za ustrezno posvetovanje z 
ustreznimi interesnimi skupinami in zadevnimi organizacijami. To je potrebno za zagotovitev 
nemotenega procesa preglednosti in sodelovanja pri sprejemanju odločitev na ravni EU.

Predlog spremembe 701
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. Navedeni odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, ki zagotavlja 
ustrezno zastopanost in posvetovanja na 
evropski in nacionalni strokovni ravni, 
kot je omenjeno v uvodni izjavi 24.
Navedeni odbor je odbor v smislu 
Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en
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Predlog spremembe 702
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. Navedeni odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. Navedeni odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
Komisija bi se morala posvetovati tudi z 
interesnimi skupinami iz člena 57c (novo) 
in s poklicnimi telesi iz člena 58a (novo), 
kjer je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 703
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. Navedeni odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, ki zagotavlja 
ustrezno zastopanost in posvetovanje na 
evropski in nacionalni strokovni ravni.
Navedeni odbor je odbor v smislu 
Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Predlog spremembe 704
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. Navedeni odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, v katerem so 
zastopani tako nacionalni kot evropski 
strokovnjaki. Navedeni odbor je odbor v 
smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. el

Obrazložitev

Sporazum o priznavanju poklicnih kvalifikacij mora vključevati tudi nacionalne strokovnjake. 

Predlog spremembe 705
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija zagotovi, da posvetovanja s 
strokovnjaki iz zadevnih poklicnih skupin 
potekajo na primeren način, zlasti v 
okviru dela odbora iz člena 58, temu 
odboru pa posreduje utemeljeno poročilo 
o teh posvetovanjih.

Or. de

Predlog spremembe 706
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 4 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.“.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. de

Predlog spremembe 707
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

Or. fr

Predlog spremembe 708
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 47 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija se mora pred sprejetjem 
delegiranega akta, če tako določa ta 
direktiva, posvetovati z ustreznim 
forumom ali forumi interesnih skupin iz 
člena 57c (novo) in poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo), pri čemer mora vključiti 
njihove predloge in ustrezno upoštevati 
rezultate morebitnih pilotnih projektov.
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Predlog spremembe 709
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 47
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 3(2), 4a(7), 4b(2), 20, 
21a(3), 24(4), 25(5), 26(2), 31(2), 31(7),
34(2), 34(4), 35(4), 38(1), 38(4), 40(1),
40(4), 44(2), 44(4), 46(4) 49a(3) in 49b(3)
se Komisiji podeli za nedoločeno obdobje 
z začetkom [vstavi datum – datum začetka 
veljavnosti spremenjene direktive].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 3(2), 4a(7), 20, 21a(3), 
25(5), 26(2), 31(2), 34(2), 35(4), 38(1), 
40(1), 44(2), 46(4) in 49a(3) se Komisiji 
podeli za nedoločeno obdobje z začetkom 
[vstavi datum – datum začetka veljavnosti 
spremenjene direktive].

Or. de

Predlog spremembe 710
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 47 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V skladu s pooblastilom za 
sprejemanje delegiranih aktov iz členov 
24(a), 25(5), 26, 31(2), 34(2), 40(1), 49(3) 
in 49b(3) se mora Komisija pred 
sprejetjem teh aktov posvetovati z 
državami članicami in ustreznimi 
interesnimi skupinami, ki lahko 
vključujejo pristojne organe in 
reprezentativna telesa.

Or. en
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Predlog spremembe 711
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 47
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastil iz 
členov 3(2), 4a(7), 4b(2), 20, 21a(3), 24(4),
25(5), 26(2), 31(2), 31(7), 34(2), 34(4),
35(4), 38(1), 38(4), 40(1), 40(4), 44(2),
44(4), 46(4), 49a(3) in 49b(3). S sprejetjem 
sklepa o preklicu pooblastila preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa.
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost katerih koli že 
veljavnih delegiranih aktov.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastil iz 
členov 3(2), 4a(7), 20, 21a(3), 25(5), 26(2), 
31(2), 34(2), 35(4), 38(4), 40(1), 44(2), 
46(4) in 49a(3) . S sprejetjem sklepa o 
preklicu pooblastila preneha veljati 
pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost katerih koli že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. de

Predlog spremembe 712
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) [...] črtano

Or. de

Obrazložitev

Namen posodobitve te direktive je tudi poenostaviti postopke in jih narediti bolj prijazne 
uporabnikom. Pretirane zahteve po poročanju so v nasprotju s tem ciljem. Zadoščajo zahteve 
po poročanju iz člena 60, ki so se izkazale za učinkovite. 
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Predlog spremembe 713
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 60 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Člen 60(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„(1) Od [vstavi datum – rok za prenos] 
države članice Komisiji vsaki dve leti 
posredujejo poročilo o uporabi te 
direktive, ki vključuje seznam poklicev, ki 
jih trenutno regulira njihova nacionalna 
zakonodaja. Komisija za te informacije 
vzpostavi in vzdržuje javno dostopno 
zbirko podatkov.“

Or. de

Predlog spremembe 714
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji do [vstavi 
datum – konec obdobja prenosa] predložijo 
seznam poklicev, reguliranih v skladu z 
njihovo nacionalno zakonodajo.
Morebitne spremembe seznama reguliranih 
poklicev je prav tako treba takoj priglasiti 
Komisiji. Komisija za te informacije 
vzpostavi in vzdržuje javno dostopno 
zbirko podatkov.

1. Države članice Komisiji [vstavi datum –
konec obdobja prenosa] predložijo seznam
obstoječih poklicev, reguliranih na 
njihovem ozemlju. Morebitne spremembe 
seznama reguliranih poklicev je prav tako 
treba takoj priglasiti Komisiji. Komisija za 
te informacije vzpostavi in vzdržuje javno 
dostopno zbirko podatkov.
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Predlog spremembe 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji do [vstavi 
datum – konec obdobja prenosa] predložijo 
seznam poklicev, reguliranih v skladu z 
njihovo nacionalno zakonodajo. Morebitne 
spremembe seznama reguliranih poklicev 
je prav tako treba takoj priglasiti Komisiji.
Komisija za te informacije vzpostavi in 
vzdržuje javno dostopno zbirko podatkov.

1. Države članice Komisiji do [vstavi 
datum – konec obdobja prenosa] predložijo 
seznam obstoječih poklicev, reguliranih v 
skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
Morebitne spremembe seznama reguliranih 
poklicev je prav tako treba takoj priglasiti 
Komisiji. Komisija vzpostavi in vzdržuje 
javno dostopno zbirko podatkov o 
reguliranih poklicih, vključno s splošnim 
opisom dejavnosti, ki jih zajema vsak 
poklic.

Or. en

Obrazložitev

Poklici imajo lahko v različnih državah članicah različen obseg. Samo iz naziva poklica bi 
bilo težko ugotoviti, ali imamo v mislih isti poklic.

Predlog spremembe 716
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice preverijo, ali so na 
podlagi njihovega pravnega sistema 
zahteve, ki imetniku določene poklicne 
kvalifikacije omejujejo dostop do ali 

2. Države članice preverijo, ali so na 
podlagi njihovega pravnega sistema 
zahteve, ki imetniku določene poklicne 
kvalifikacije omejujejo dostop do ali 
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opravljanje poklica, vključno z uporabo 
poklicnih nazivov in poklicnih dejavnosti, 
dovoljenih na podlagi takega naziva, 
skladne z naslednjimi načeli:

opravljanje poklica, vključno z uporabo 
poklicnih nazivov in poklicnih dejavnosti, 
dovoljenih na podlagi takega naziva, ki se 
v členu navajajo kot „zahteve“, skladne z 
naslednjimi načeli:

Or. en

Predlog spremembe 717
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve ne smejo biti neposredno ali 
posredno diskriminatorne glede
državljanstva ali kraja prebivališča;

(a) zahteve ne smejo biti neposredno ali 
posredno diskriminatorne na podlagi
državljanstva ali kraja prebivališča;

Or. en

Predlog spremembe 718
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahteve morajo biti utemeljene s
prevladujočimi razlogi, ki se nanašajo na 
javni interes;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Or. en

Predlog spremembe 719
Constance Le Grip
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahteve morajo biti utemeljene s 
prevladujočimi razlogi, ki se nanašajo na 
javni interes;

(b) zahteve morajo biti utemeljene s 
prevladujočimi razlogi, ki se nanašajo na 
javni interes, kot je to določeno v členu 
3(1)(n)(novo);

Or. en

Predlog spremembe 720
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavek 1 velja tudi za poklice, ki jih v 
državi članici regulira združenje ali 
organizacija v smislu člena 3(2), in vse 
zahteve, povezane s potrebo po članstvu.

3. Odstavek 1 velja tudi za poklice, ki jih v 
državi članici regulira združenje ali 
organizacija v smislu člena 3(2), in vse 
zahteve za članstvo v teh združenjih ali 
organizacijah.

Or. en

Predlog spremembe 721
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Do [vstavi datum – konec obdobja 4. Države članice zagotovijo informacije o 
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prenosa] države članice zagotovijo 
informacije o zahtevah, ki jih nameravajo 
ohraniti in razloge za mnenje, da so
njihove zahteve skladne z odstavkom 2.
Države članice v šestih mesecih po 
sprejetju ukrepa zagotovijo informacije o 
zahtevah, ki so jih naknadno uvedle, in 
razloge za mnenje, da so njihove zahteve 
skladne z odstavkom 2.

zahtevah, ki jih nameravajo ohraniti, in 
razloge za mnenje, da so te zahteve skladne 
z odstavkom 2. Države članice v šestih 
mesecih po sprejetju ukrepa zagotovijo 
informacije o zahtevah, ki so jih naknadno 
uvedle, in razloge za mnenje, da so njihove 
zahteve skladne z odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 49 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 61 – alinea 3 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vsako leto najkasneje do 
31. marca Komisiji pošljejo podatek o 
številu zdravstvenih delavcev, ki pripadajo 
poklicem, navedenim v poglavju III, in ki 
bi se jim države članice lahko odrekle, ne 
da bi ogrozile delovanje svojega sistema 
javnega zdravstva. Komisija sestavi 
seznam teh številk in ga pošlje državam 
članicam. 
Matične države članice lahko vsako leto, 
če je doseženo število s strani držav članic 
gostiteljic priznanih poklicnih kvalifikacij, 
odstopajo od poglavja I te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 50 a (novo)
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Direktiva 2005/36/ES
Priloga V – V.1 – točka 5.1.3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50a) Priloga V, točka 5.1.3. se nadomesti 
z naslednjim:
„5.1.3. Vrste specialističnega 
medicinskega usposabljanja – Minimalne 
zahteve glede trajanja in vsebine“

Or. de

Obrazložitev

Pripraviti bi bilo treba vseevropsko opredelitev trajanja in vsebine usposabljanja, ki je 
potrebno za pridobitev naziva zdravnik ali zdravnik specialist, da se zagotovi enotno 
preizkušanje znanja, praktičnih spretnosti in splošne poklicne usposobljenosti. Komisija bi pri 
oblikovanju meril morala uporabiti strokovno znanje poklicnih združenj v Evropi. Namen 
tega predloga spremembe je spodbuditi razpravo o ustreznih ukrepih za poenotenje.


