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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0883),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 46. pantu, 
53. panta 1. punktu, 62. pantu un 114. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0512/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts un kuros 
norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā 2011. gada 15. novembra rezolūciju par Direktīvas Nr. 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu īstenošanu1,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
publisko uzklausīšanu "Izaugsme un mobilitāte: modernizēt direktīvu par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu",

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu3,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0490.
2 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
3 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Direktīvu 2005/36/EK piemēro tikai 
tiem profesionāļiem, kas vēlas darboties 
tajā pašā profesijā citā dalībvalstī. Ir 
gadījumi, kad attiecīgās darbības ietilpst 
profesijā, kam uzņēmējā dalībvalstī ir 
lielāka darbību joma. Ja atšķirības starp 
darbību jomām ir tik lielas, ka realitātē ir 
vajadzīga pilna izglītības un apmācības 
programma, lai profesionālis kompensētu 
trūkumus, un ja profesionālis to pieprasa, 
uzņēmējai dalībvalstij šajos konkrētajos 
apstākļos ir jāpiešķir daļēja piekļuve. 
Tomēr, ja pastāv svarīgāki iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, kā tas ir jebkuru sabiedrības 
veselības aprūpes, drošības vai sanitārās 
uzraudzības profesionāļu gadījumā, 
dalībvalstij jābūt iespējām izslēgt 
attiecīgās profesijas no daļējas piekļuves 
režīma.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvai 2005/36/EK jāattiecas arī uz 
notāriem. Attiecībā uz atzīšanas 
pieprasījumiem uzņēmējdarbības 
veikšanai dalībvalstīm jābūt iespējai 
piemērot vajadzīgo zināšanu pārbaudi vai 
adaptācijas periodu, lai izvairītos no 
diskriminācijas valsts atlases un 

svītrots
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nominācijas procedūrās. Pakalpojumu 
brīvas sniegšanas gadījumā notāriem 
nedrīkst atļaut sagatavot tādus 
apliecinājuma aktus un īstenot tādas 
apliecināšanas darbības, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā notāra profesijas zemo mobilitāti un tai piemītošās iezīmes attiecībā uz brīvību 
veikt uzņēmējdarbību, kā arī notāra pilnvaras kā prokuratūras darbiniekam lielākajā daļā 
dalībvalstu, nešķiet vajadzīgs ieviest īpašus noteikumus. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Skatīt pamatojumu III sadaļas III nodaļas nosaukumam.
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Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai uzlabotu to medicīnas speciālistu 
mobilitāti, kas jau ir ieguvuši medicīnas 
speciālista kvalifikāciju un pēc tam 
piedalās citas specialitātes apmācībās, 
dalībvalstīm jātiek nodrošinātai iespējai 
piešķirt atbrīvojumu no daļas apmācību, ja 
šie apmācības elementi jau ir pabeigti 
iepriekšējās medicīnas speciālista 
apmācības programmā tajā dalībvalstī, uz 
kuru attiecas automātiskās atzīšanas 
režīms.

(14) Lai uzlabotu to medicīnas speciālistu 
mobilitāti, kas jau ir ieguvuši medicīnas 
speciālista kvalifikāciju un pēc tam 
piedalās citas specialitātes apmācībās, 
dalībvalstīm jātiek nodrošinātai iespējai 
piešķirt atbrīvojumu no daļas apmācību, ja 
šie apmācības elementi jau ir pabeigti 
iepriekšējās medicīnas speciālista 
apmācības programmā dalībvalstī, uz kuru 
attiecas automātiskās atzīšanas režīms.

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Automātiskās atzīšanas sistēmas 
darbība ir atkarīga no apmācības 
nosacījumiem, kas ir pamatā profesionāļu 

(17) Automātiskās atzīšanas sistēmas 
darbība ir atkarīga no apmācības 
nosacījumiem, kas ir pamatā profesionāļu 
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kvalifikācijām. Tāpēc ir svarīgi, lai 
arhitektu obligātie apmācības nosacījumi 
atspoguļotu arhitektūras izglītības jaunāko 
attīstību, it sevišķi attiecībā uz atzīto 
nepieciešamību papildināt akadēmisko 
apmācību ar profesionālo pieredzi 
kvalificētu arhitektu uzraudzībā. Tajā pašā 
laikā obligātajiem apmācības 
nosacījumiem jābūt pietiekami elastīgiem, 
lai izvairītos no tā, ka tiek neatbilstīgi 
ierobežota dalībvalstu spēja organizēt 
savas izglītības sistēmas.

kvalifikācijām. Tāpēc ir svarīgi, lai 
arhitektu apmācības nosacījumi 
atspoguļotu arhitektūras izglītības jaunāko 
attīstību, it sevišķi attiecībā uz atzīto 
nepieciešamību papildināt akadēmisko 
apmācību ar profesionālo pieredzi 
kvalificētu arhitektu uzraudzībā. Tajā pašā 
laikā apmācības nosacījumiem jābūt 
pietiekami elastīgiem, lai izvairītos no tā, 
ka tiek neatbilstīgi ierobežota dalībvalstu 
spēja organizēt savas izglītības sistēmas.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt pamatojumu III sadaļas III nodaļas nosaukumam.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir precīzi jānosaka, uz kādiem prakses veidiem tas attiecas. Tiem nav obligāti jābūt 
apmaksātiem.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Direktīvā 2006/123/EK. Ir jābrīdina visas 
dalībvalstis, ja profesionālim 
disciplinārpārkāpuma vai sprieduma 
krimināllietā dēļ tiek liegta iespēja strādāt 
profesijā, kurā viņš ir izmantojis vai 
mēģinājis izmantot viltotus dokumentus 
pieteikumā atzīt kvalifikāciju. Šis 
brīdinājums nekavējoties jāaktivizē ar IMI 
starpniecību neatkarīgi no tā, vai 
profesionālis ir izmantojis kādas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK vai ir 
iesniedzis savu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas pieteikumu Eiropas profesionālās 
kartes izdošanai vai citas metodes 
izmantošanai, kā paredzēts minētajā 
direktīvā. Brīdināšanas procedūrai jāatbilst 
Savienības tiesību aktiem par personas datu 
aizsardzību un citām pamattiesībām.

Or. fr

Pamatojums

Gadījumā, ja tiek liegta iespēja strādāt profesijā, brīdināšanas mehānisms būtu jāpapildina 
ar brīdināšanu gadījumā, ja profesionālis ir notiesāts par krāpšanas mēģinājumu.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE494.470v01-00 12/59 PR\909378LV.doc

LV

aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, 
vecmāšu, farmaceitu un arhitektu zināšanas 
un prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības apmācību 
obligātos periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus un kopējo apmācības 
pārbaužu piemērošanas nosacījumus. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas
darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina 
attiecīgo dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, 
vecmāšu, farmaceitu un arhitektu zināšanas 
un prasmes, pielāgojot speciālistu 
medicīniskās un zobārstniecības apmācību 
obligātos periodus, attiecībā uz jaunu 
medicīniskās aprūpes specialitāšu 
iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā un 
grozījumiem sarakstā, kas ietverts 
V pielikuma 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1. un 
5.6.1. punktā, kā arī attiecībā uz jaunu 
zobārstniecības specialitāšu iekļaušanu 
V pielikuma 5.3.3. punktā, norādot kopējo 
apmācības regulējumu piemērošanas 
nosacījumus un kopējo apmācības 
pārbaužu piemērošanas nosacījumus. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, proti, arī 
ekspertu līmenī, tostarp ar valsts iestādēm, 
profesionālajām asociācijām, akadēmisko 
aprindu pārstāvjiem un sociālajiem 
partneriem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina 
attiecīgo dokumentu vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina pārredzams un uz saskaņošanu balstīts deleģēto aktu pieņemšanas process.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā direktīvā ir arī paredzēti noteikumi par 
daļēju piekļuvi noteiktām reglamentētām 
profesijām un par piekļuvi praksei, kura ir 
daļa no apmācības reglamentētai 
profesijai, ja tiesības strādāt šajā profesijā 
ir vai nav atkarīgas no šādas apmācības, 
kā arī par šādas prakses atzīšanu citā 
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dalībvalstī.

Or. fr

Pamatojums

Sabiedrības veselības un drošības iemeslu dēļ daļējai piekļuvei nebūtu jāattiecas uz visām 
profesijām. Turklāt ir precīzi jānosaka, uz kādiem prakses veidiem tas attiecas. Tiem nav 
obligāti jābūt apmaksātiem.

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2005/36/EK
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Direktīvas 2. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

2) Direktīvas 2. panta 1. un 2. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2005/36/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī direktīva attiecas uz visiem 
dalībvalsts pilsoņiem, kuri vai nu kā 
pašnodarbinātas personas, vai kā darbinieki 
vēlas veikt darbību reglamentētā profesijā 
vai praksē, kura ir daļa no apmācības 
reglamentētai profesijai, ja tiesības strādāt 
šajā profesijā ir vai nav atkarīgas no 
šādas apmācības, konkrētā dalībvalstī, 
tostarp brīvajās profesijās, kas nav 
profesijas, kurā viņi ieguvuši savu 
profesionālo kvalifikāciju.”

2. Ikviena dalībvalsts savā teritorijā 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem var 
atļaut dalībvalsts pilsoņiem, kuriem ir 
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tādas profesionālās kvalifikācijas 
apliecinājums, kura nav iegūta šajā 
dalībvalstī, veikt darbību reglamentētā 
profesijā, kā tā paredzēta 3. panta 
1. punkta a) apakšpunktā. Profesijām, 
uz kurām attiecas III sadaļas III nodaļa, 
šajā sākotnējā atzīšanā tiek ievēroti III 
nodaļā minētie apmācības noteikumi 
[...].

Or. fr

Pamatojums

Ir precīzi jānosaka, uz kādiem prakses veidiem tas attiecas. Tiem nav obligāti jābūt 
apmaksātiem.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts – ievaddaļa
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu —

i) šā punkta f) un g) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu:

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „profesionālā pieredze”: faktiskā un 
likumīgā pilna laika vai līdzvērtīga laika 
darbība attiecīgajā profesijā konkrētā 
dalībvalstī;”;

f) „profesionālā pieredze”: faktiskā un 
likumīgā pilna laika vai līdzvērtīga laika 
darbība bez ierobežojumiem attiecīgajā 
profesijā konkrētā dalībvalstī;”;

h) "zināšanu pārbaude": pārbaude, 
kura attiecas uz pretendenta 
profesionālajām zināšanām, spējām un 
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kompetenci un kuru veic uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes nolūkā 
izvērtēt pretendenta spēju veikt darbību 
reglamentētā profesijā šajā dalībvalstī. 
Lai atļautu šīs pārbaudes veikšanu, 
kompetentās iestādes sastāda to 
disciplīnu sarakstu, uz kurām, 
pamatojoties uz dalībvalstī prasītās 
izglītības salīdzinājumu ar kandidāta 
iegūto izglītību, neattiecas kandidāta 
diploms vai cits kvalifikāciju apliecinošs 
dokuments.
Kvalifikācijas atbilstības pārbaudē 
jāņem vērā tas, ka kandidāts ir 
kvalificēts profesionālis izcelsmes 
dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras tas ir 
ieradies. Tā attiecas uz izvēlētajām 
sarakstā esošajām disciplīnām, kurās 
zināšanas ir būtisks priekšnoteikums, lai 
varētu veikt atbilstīgo kvalificēto darbu 
attiecīgajā dalībvalstī. Pārbaudīt var arī 
zināšanas par profesionālajiem 
noteikumiem, kas attiecīgajā dalībvalstī 
attiecas uz konkrētajām darbībām.
Sīki izstrādātus noteikumus par 
zināšanu pārbaudes veikšanu un par 
statusu, kāds uzņēmējā dalībvalstī ir 
pretendentam, kurš vēlas sagatavoties 
zināšanu pārbaudei šajā dalībvalstī, 
nosaka attiecīgās dalībvalsts 
kompetentās iestādes;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „apmaksāta prakse”: apmaksātu darbību 
veikšana kādas personas uzraudzībā, lai 
piekļūtu reglamentētai profesijai, ja šādu 

j) „prakse, kura ir daļa no apmācības 
reglamentētai profesijai”: apmaksātu vai 
neapmaksātu darbību veikšana kādas 
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piekļuvi piešķir pēc eksāmena 
nokārtošanas;

personas uzraudzībā, lai piekļūtu 
reglamentētai profesijai, ja šādu piekļuvi 
piešķir pēc eksāmena nokārtošanas;

Or. fr

Pamatojums

Ir precīzi jānosaka, uz kādiem prakses veidiem tas attiecas. Tiem nav obligāti jābūt 
apmaksātiem.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) „mūžizglītība”: visa vispārējā izglītība, 
profesionālā izglītība un apmācība, 
neformālā izglītība un neformālā 
mācīšanās dzīves laikā, uzlabojot 
kompetenci zināšanu, prasmju un 
profesionālās ētikas jomā.”

Or. fr

Pamatojums

Pielāgojums plaši atzītai profesionālās kompetences definīcijai.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) "prasības un nosacījumi apmācībai": 
zināšanu, prasmju un kompetenču 
kopums, kuras nepieciešamas attiecīgās 
profesijas darbību veikšanai;

Or. fr



PR\909378LV.doc 17/59 PE494.470v01-00

LV

Pamatojums

Skatīt grozījumu III sadaļas III nodaļas nosaukumam.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – lb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lb) "ECTS kredītpunkti": kredītpunkti, 
kas izsaka darba daudzumu, kuru katra 
mācību iestāde prasa saistībā ar kopējo 
nepieciešamo darba apjomu, lai veiksmīgi 
pabeigtu mācību gadu ECTS 
kredītpunktu uzkrāšanas sistēmas 
kontekstā, balstoties uz kvalifikāciju 
pārredzamību un salīdzināmību; šis darba 
apjoms ietver ne vien lekcijas, praktiskos 
darbus un seminārus, bet arī praksi, 
pētniecību vai aptaujas uz vietas, privātas 
studijas, kā arī pārbaudes un citus 
iespējamus novērtēšanas veidus; atbilstīgi 
ECTS 60 kredītpunkti ir viena mācību 
gada darba apjoms, bet 30 kredītpunkti –
viena semestra darba apjoms.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā grozījuma priekšlikumu, ar ko tiek ieviesta atsauce uz ECTS kredītpunktiem, tie ir 
jādefinē.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot Eiropas profesionālās kartes 

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

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

Or. fr

Pamatojums

Precizējums par to, ka profesionālās kartes ir ieviešamas brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Maksas, ko piemēro pretendentiem 
saistībā ar administratīvām procedūrām, lai 
izdotu Eiropas profesionālo karti, ir 
saprātīgas, samērīgas un proporcionālas 
izmaksām, ar kurām saskaras izcelsmes un 
uzņēmējas dalībvalstis, kā arī šīs maksas 
nav apstāklis, kas demotivē pieteikties uz 
Eiropas profesionālo karti, un šīs maksas 
jebkurā gadījumā ir salīdzināmas ar 
maksām, kas tiek prasītas saistībā ar šīs 
direktīvas II un III sadaļā noteiktajām 
procedūrām. Ja šie principi netiek 
ievēroti, saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz maksu aprēķināšanas un 
sadalījuma kritēriju noteikšanu.

Or. fr

Pamatojums

Atzīšanas procedūras veikšanai ar profesionālo karti nevajadzētu radīt pretendentam papildu 
izmaksas.
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Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
apstiprina pieteikuma saņemšanu un tūlīt
pēc tā saņemšanas informē pretendentu par 
trūkstošajiem dokumentiem. Kompetentā 
iestāde Iekšējā tirgus informācijas sistēmā 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. [..] (*), izveido pieteikuma 
dokumentu, kurā ietver visus 
pavaddokumentus. Tā paša pretendenta 
turpmāku pieteikumu gadījumā izcelsmes 
un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās
iestādes nedrīkst pieprasīt to dokumentu 
atkārtotu iesniegšanu, kas jau ir ietverti 
IMI dokumentā un kas joprojām ir derīgi.

3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
apstiprina pieteikuma saņemšanu un triju 
dienu laikā pēc tā saņemšanas informē 
pretendentu par trūkstošajiem 
dokumentiem. Kompetentā iestāde Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmā (turpmāk —
IMI), kas izveidota saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. [..] (*), izveido pieteikuma dokumentu, 
kurā ietver visus pavaddokumentus, kas 
apstiprināti kā sertificēti. Tā paša 
pretendenta turpmāku pieteikumu gadījumā 
izcelsmes un uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes nedrīkst pieprasīt to 
dokumentu atkārtotu iesniegšanu, kas jau ir 
ietverti IMI dokumentā un kas joprojām ir 
derīgi.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas ieviešanas pirmajā posmā pieteikumu apstrādes termiņi būtu jāpagarina, lai 
nodrošinātu optimālu darbību un labāku pakalpojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas profesionālā karte tādu 
pakalpojumu pagaidu sniegšanai, kas nav 
7. panta 4. punktā ietvertie pakalpojumi

Eiropas profesionālā karte tādu 
pakalpojumu pagaidu vai neregulārai
sniegšanai, kas nav 7. panta 4. punktā 
ietvertie pakalpojumi
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Or. fr

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un divu nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un triju nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamajā gadā
uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst pieprasīt 
papildu deklarāciju saskaņā ar 7. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas ieviešanas pirmajā posmā pieteikumu apstrādes termiņi būtu jāpagarina, lai 
nodrošinātu optimālu darbību un labāku pakalpojumu kvalitāti. Turklāt ir atkārtoti jāievieš 
deklarācijas ikgadējās atjaunošanas princips, lai uzņēmējas dalībvalstis būtu pienācīgi 
informētas par pakalpojumu sniedzējiem to teritorijā.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts pieņemto 
lēmumu vai to, ka tā 1. punktā minēto divu

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts pieņemto 
lēmumu vai to, ka tā 1. punktā minēto triju
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nedēļu laikā nav pieņēmusi lēmumu. nedēļu laikā nav pieņēmusi lēmumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Eiropas profesionālās kartes turētājs 
vēlas sniegt pakalpojumus dalībvalstīs, kas 
sākotnēji nav informētas saskaņā 1. punktu, 
vai vēlas turpināt sniegt pakalpojumus pēc 
tam, kad ir beidzies 1. punktā minētais divu 
gadu periods, viņš drīkst turpināt izmantot 
1. punktā minēto Eiropas profesionālo 
karti. Šādos gadījumos 7. pantā paredzēto 
deklarāciju sagatavo Eiropas profesionālās 
kartes turētājs.

3. Ja Eiropas profesionālās kartes turētājs 
vēlas sniegt pakalpojumus dalībvalstīs, kas 
sākotnēji nav informētas saskaņā 1. punktu, 
vai vēlas turpināt sniegt pakalpojumus pēc 
tam, kad ir beidzies 1. punktā minētais 
viena gada periods, viņš drīkst turpināt 
izmantot 1. punktā minēto Eiropas 
profesionālo karti. Šādos gadījumos 
7. pantā paredzēto deklarāciju Eiropas 
profesionālās kartes turētājs iesniedz 
attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī.

Or. fr

Pamatojums

Ir atkārtoti jāievieš deklarācijas ikgadējās atjaunošanas princips, lai uzņēmējas dalībvalstis 
būtu pienācīgi informētas par pakalpojumu sniedzējiem to teritorijā.

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas profesionālā karte 
uzņēmējdarbības veikšanai un 
pakalpojumu pagaidu sniegšanai saskaņā ar 
7. panta 4. punktu

Eiropas profesionālā karte 
uzņēmējdarbības veikšanai un 
pakalpojumu pagaidu un neregulārai
sniegšanai saskaņā ar 7. panta 4. punktu

Or. fr
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Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde divu nedēļu 
laikā pārbauda un apstiprina iesniegto 
pavaddokumentu autentiskumu un 
derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde triju nedēļu 
laikā pārbauda un apstiprina iesniegto 
pavaddokumentu autentiskumu un 
derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas ieviešanas pirmajā posmā pieteikumu apstrādes termiņi būtu jāpagarina, lai 
nodrošinātu optimālu darbību un labāku pakalpojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
viena mēneša laikā, sākot no datuma, kad 
ir saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur viena 

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
piecu nedēļu laikā, sākot no datuma, kad ir 
saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur piecu 
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mēneša perioda uzskaiti. nedēļu perioda uzskaiti.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas ieviešanas pirmajā posmā pieteikumu apstrādes termiņi būtu jāpagarina, lai 
nodrošinātu optimālu darbību un labāku pakalpojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur divu mēneša perioda 
uzskaiti.

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts astoņu nedēļu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur astoņu nedēļu
perioda uzskaiti.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas ieviešanas pirmajā posmā pieteikumu apstrādes termiņi būtu jāpagarina, lai
nodrošinātu optimālu darbību un labāku pakalpojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

5. Uzņēmēja dalībvalsts apstiprina 
pretendenta profesionālās kartes 
apstiprinājuma pieteikuma saņemšanu 
piecu dienu laikā. Ja uzņēmēja dalībvalsts 
nepieņem lēmumu 2. un 3. punktā 
noteiktajos termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju piecu nedēļu laikā pēc Eiropas 
profesionālās kartes saņemšanas no 
izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka uzņēmēja 
dalībvalsts ir uz laiku apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte uz 
laiku apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

Or. fr

Pamatojums

Saistībā ar termiņa pagarināšanu ir jānodrošina, ka pretendents tiek regulāri informēts par 
viņa pieteikuma statusu.  Turklāt klusas atzīšanas mehānisms ļauj izvairīties no neatbilstīgas 
pieteikumu izskatīšanas no uzņēmējas dalībvalsts puses, taču tas nekādā gadījumā nevar būt 
galīgais apstiprinājums, ņemot vērā, ka uzņēmējas dalībvalsts iestāde var apturēt 
apstiprinājumu, ja tā pieprasa papildu informāciju.

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes laikus 
atjaunina atbilstīgo IMI dokumentu ar 
informāciju par disciplinārpārkāpumu vai 
par piemērotām kriminālsankcijām, vai par 
citiem nopietniem un īpašiem apstākļiem, 
kas varētu ietekmēt Eiropas profesionālās 
kartes turētāja darbību veikšanu atbilstīgi 
šai direktīvai. Šādi atjauninājumi ietver 
vairs nevajadzīgas informācijas dzēšanu. 
Eiropas profesionālās kartes turētājs un 

1. Izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes laikus 
atjaunina atbilstīgo IMI dokumentu ar 
informāciju par disciplinārpārkāpumu vai 
par piemērotām kriminālsankcijām, vai par 
citiem nopietniem un īpašiem apstākļiem, 
kas varētu ietekmēt Eiropas profesionālās 
kartes turētāja darbību veikšanu atbilstīgi 
šai direktīvai. Šādi atjauninājumi ietver 
vairs nevajadzīgas informācijas dzēšanu. 
Eiropas profesionālās kartes turētājs un 
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kompetentās iestādes, kas iesaistītas 
atbilstīgajā IMI dokumentā, tiek informētas 
par visiem attiecīgo kompetento iestāžu 
veiktajiem atjauninājumiem.

kompetentās iestādes, kas iesaistītas 
atbilstīgajā IMI dokumentā, tiek 
nekavējoties informētas par visiem 
attiecīgo kompetento iestāžu veiktajiem 
atjauninājumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
profesionālas kartes turētājam ir tiesības 
jebkurā laikā pieprasīt sava dokumenta 
labojumus, dzēšanu un bloķēšanu IMI 
sistēmā pēc pieprasījuma, ka viņš par šīm 
tiesībām tiek informēts Eiropas 
profesionālās kartes izdošanas laikā un ka 
viņam par to atgādina reizi divos gados pēc
viņa Eiropas profesionālās kartes 
izdošanas.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
profesionālas kartes turētājam ir tiesības 
jebkurā laikā pieprasīt sava dokumenta 
labojumus, dzēšanu un bloķēšanu IMI 
sistēmā pēc pieprasījuma, ka viņš par šīm 
tiesībām tiek informēts Eiropas 
profesionālās kartes izdošanas laikā un ka 
viņam par to atgādina reizi katru gadu pēc 
viņa Eiropas profesionālās kartes 
izdošanas.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

2. Dalībvalstis var noraidīt daļējas 
piekļuves principa piemērošanu noteiktām 
profesijām, ja šādu noraidījumu pamato 
svarīgi iemesli, kas attiecas uz vispārējām 
interesēm, ja tas nodrošinātu izvirzītā 
mērķa sasniegšanu un ja tas nebūtu plašāks 
pasākums, nekā absolūti vajadzīgs.
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Or. fr

Pamatojums

Ja tiek atzīts, ka daļējas piekļuves princips nebūtu jāpiemēro svarīgu vispārēju interešu 
iemeslu dēļ, jo īpaši sabiedrības veselības aizsardzības un drošības dēļ, šo pasākumu 
vajadzētu varēt vispārīgi piemērot profesijai kopumā, nevis katru gadījumu izskatīt atsevišķi.

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās dalībvalstīs.

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī,
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā, strādājot pilna laika darbu,
vienā vai vairākās dalībvalstīs.

Or. fr

Pamatojums

Pieredze var būt nepietiekama, strādājot profesijā nepilna laika darbu.

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu sniedzējs pavada
pakalpojumu saņēmēju — ja pakalpojumu
saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta ir
dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs 
veic uzņēmējdarbību, un profesija nav 
ietverta 7. panta 4. punktā minētajā 
sarakstā.”

b) pakalpojumu sniedzējs ir iepriekš 
noslēdzis līgumu ar pakalpojumu 
saņēmēju ārpus uzņēmējas dalībvalsts, ja 
saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta nav
uzņēmējā dalībvalstī un profesija nav 
ietverta 7. panta 4. punktā minētajā 
sarakstā.”
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Or. fr

Pamatojums

Pašreizējo formulējumu ir grūti piemērot praksē.

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu tekstu:
Pakalpojumu sniegšanas īslaicīgo vai 
gadījuma raksturu novērtē katrā 
gadījumā atsevišķi, jo īpaši attiecībā uz 
pakalpojumu sniegšanas ilgumu, 
biežumu, regularitāti un 
nepārtrauktību, un pakalpojumu 
sniedzējs vairs nevar veikt vairāk par pusi 
no savas regulārās ikgadējās darbības 
uzņēmējā dalībvalstī."

Or. fr

Pamatojums

Ir jāierobežo pagaidu darbības ilguma ierobežojums, lai nepieļautu noteikšanas procedūru 
apiešanu.

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
"4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
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vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā notāra profesijas zemo mobilitāti un tai piemītošās iezīmes attiecībā uz brīvību 
veikt uzņēmējdarbību, kā arī notāra pilnvaras kā prokuratūras darbiniekam lielākajā daļā 
dalībvalstu, nešķiet vajadzīgs ieviest īpašus noteikumus. 

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) profesijām drošības un veselības 
aprūpes nozarē, ja dalībvalsts to prasa no 
saviem pilsoņiem, — liecības par to, ka 
nav piemērota pagaidu vai galīga 
atstādināšana no darbības profesijā, kā arī 
nav pieņemts spriedums krimināllietā;”;

e) profesijām drošības nozarē un 
profesijām, kurām ir ietekme uz veselību,
ja dalībvalsts to prasa no saviem 
pilsoņiem, — liecības par to, ka nav 
piemērota pagaidu vai galīga atstādināšana 
no darbības profesijā, kā arī nav pieņemts 
spriedums krimināllietā;”;

Or. fr

Pamatojums

Noteiktas profesijas, kurām ir būtiska ietekme sabiedrības veselības aizsardzībā, nav noteikti 
atzītas kā veselības aizsardzības profesijas.

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) pievieno šādu fa) apakšpunktu:
fa) pierādījums par apdrošināšanu, kas 
garantē uzņēmējas dalībvalsts teritorijā 
sniegto pakalpojumu sniedzēja civilo 
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profesionālo atbildību.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci, vai ņemot vērā 
sertifikātus vai kvalifikācijas, kas 
izsniegti, pamatojoties uz 49.a un 49.b 
pantā noteiktajām procedūrām. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Or. fr

Pamatojums

Kompetenču atzīšana ar mehānismiem, kas paredzēti 49.a un 49.b pantā var izrādīties 
efektīvs līdzeklis, lai novērtētu profesionāļa kompetences līmeni.

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2005/36/EK
8. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šaubu gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, sniegt visu 
informāciju, kas attiecas uz pakalpojumu 
sniedzēja uzņēmējdarbības likumību un 
viņa reputāciju, kā arī informāciju par to, 
ka nav piemērotas disciplināras vai 
kriminālas sankcijas saistībā ar 
profesionālo darbību. Kvalifikāciju 
pārbaudes gadījumā uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
veic uzņēmējdarbību, informāciju par 
pakalpojumu sniedzēja apmācības kursiem, 
ciktāl tas vajadzīgs, lai novērtētu būtiskas 
atšķirības, kas varētu kaitēt sabiedrības 
veselībai vai drošībai. Uzņēmēja 
dalībvalsts var jo īpaši ņemt vērā 
kvalifikācijas vai sertifikātus, kas iegūti 
atbilstīgi 49.a un 49.b pantā minētajām 
procedūrām. Tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kurā veic uzņēmējdarbību, sniedz 
šo informāciju saskaņā ar 56. pantu.”

Or. fr

Pamatojums

Kompetenču atzīšana ar mehānismiem, kas paredzēti 49.a un 49.b pantā var izrādīties 
efektīvs līdzeklis, lai novērtētu profesionāļa kompetences līmeni.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2005/36/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var neļaut sākt un veikt darbību profesijā 
kompetences apliecinājuma ieguvējiem, ja 

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

kvalifikācijas ieguvējiem, kura nav 
zemāka par uzņēmējā dalībvalstī prasīto 
kvalifikāciju, ja valsts kvalifikācija, kas
vajadzīga darbībai šajā profesijā šīs 
dalībvalsts teritorijā, ir ietverta 11. panta d) 
vai e) apakšpunkta klasifikācijā.”

Or. fr

Pamatojums

Atkārtoti ieviests noteikums, kas ļauj izvairīties no nesamērīgām atšķirībām.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā notāra profesijas zemo mobilitāti un tai piemītošās iezīmes attiecībā uz brīvību 
veikt uzņēmējdarbību, kā arī notāra pilnvaras kā prokuratūras darbiniekam lielākajā daļā 
dalībvalstu, nešķiet vajadzīgs ieviest īpašus noteikumus.

Grozījums Nr. 45  
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
III nodaļa, nosaukums un noteikumi
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) III nodaļas nosaukumu aizstāj ar 
šādu tekstu:
Atzīšana, pamatojoties uz [...] apmācības 
prasību saskaņošanu
(Šis grozījums attiecas uz visu III nodaļas 
tekstu. To pieņemot, būs nepieciešami 
attiecīgi grozījumi visā tekstā.)

Or. fr

Pamatojums

Apmācības prasībām, kas ir pamatā automātiskas atzīšanas principam, vajadzētu uzskatīt 
nevis par minimālajiem kritērijiem, bet par kopīgu pamatu regulāram darbam, lai noteiktu 
augstas kvalitātes standartus.

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2005/36/EK
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) Direktīvas 21. panta 4. punktu, 6. 
punkta otro un trešo daļu un 7. punktu 
svītro.

Or. fr

Pamatojums

6. punkta pirmā daļa būtu jāievieš atkārtoti, ņemot vērā tās īpašo nozīmi kvalifikāciju 
automātiskas atzīšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 17. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2005/36/EK
22. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) Direktīvas 22. pantam pievieno šādu 
otro daļu:

17) Direktīvas 22. pantam pievieno šādu 
c) punktu un otro daļu:

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2005/36/EK
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) dalībvalstis garantē, ka iestādes, kas 
nodrošina vienu no šiem apmācības 
veidiem, vismaz reizi piecos gados [no šīs 
direktīvās spēkā stāšanās brīža] izvērtē 
EQAR (Eiropas Kvalifikācijas 
nodrošināšanas reģistrā) ietverta 
struktūra attiecībā uz atbilsmi mācību 
prasībām, un šī struktūra nosūta 
secinājumus attiecīgajai dalībvalstij un 
Komisijai.

„Saistībā ar pirmās daļas 
b) apakšpunktu — no [ievietojiet 
datumu — nākamā diena pēc 3. panta 
1. punkta pirmajā daļā noteiktā datuma] un 
reizi piecos gados pēc tam — dalībvalstu 
kompetentās iestādes Komisijai un citām 
dalībvalstīm iesniedz publiski pieejamus 
ziņojumus turpmākās profesionālās 
attīstības sistēmu optimizācijas 
izvērtējuma nolūkā, kuri saistīti ar 
medicīnas ārstiem, medicīnas 
speciālistiem, vispārējās aprūpes māsām, 
zobārstiem, specializētiem zobārstiem, 
veterinārārstiem, vecmātēm un 
farmaceitiem.”
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Or. fr

Pamatojums

Ar direktīvu varētu arī ieviest iestāžu sniegtās apmācības kvalitātes kontroles mehānismu 
attiecībā uz šajā direktīvā minētajām prasībām, lai novērstu jebkādas šaubas par īstenotās 
apmācības vērtību. Turklāt būtu jāprecizē īstenotais mērķis ar nepārtrauktiem apmācības 
novērtējuma ziņojumiem.

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 19. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
"2. Specializētā ārsta apmācība ir 
teorētiskā un praktiskā un profesionālās 
ētikas apmācība universitātē vai apmācīt 
tiesīgā slimnīcā, vai - attiecīgā gadījumā 
- ārstniecības iestādē, ko šādam 
nolūkam apstiprinājušas kompetentas 
iestādes vai struktūras.
Dalībvalstis nodrošina, ka īpašā ārsta 
apmācība ilgst vismaz piecus gadus, ko 
var arī izteikt ECTS kredītpunktos.
Apmācība notiek kompetentu iestāžu vai 
struktūru uzraudzībā. Ārsts, kurš 
mācās, lai kļūtu par speciālistu, 
personīgi piedalās konkrēto 
pakalpojumu sniegšanā un uzņemas 
atbildību par paveikto."

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu atjaunināšana attiecībā uz īpašo ārsta apmācību.

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 19. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
25. pants – 3.a punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstij būtu jāspēj atzīt daļēju apmācību, kas iegūta citā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 19. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 20. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2005/36/EK
26. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) Direktīvas 26. panta otro daļu aizstāj 
ar šādu daļu:

20) Direktīvas 26. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2005/36/EK
26. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
V pielikuma 5.1.3. punktā ietvertu jaunas 
medicīnas specialitātes, kas ir kopējas 
vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu, un lai 
atjauninātu šo direktīvu, ņemot vērā 
izmaiņas valstu tiesību aktos.”

21. pantā minētās ārsta kvalifikācijas 
liecības ir tādas liecības, ko izsniegušas 
vai atzinušas V pielikumā 5.1.2 punktā 
minētās kompetentās iestādes vai 
struktūras un kas attiecībā uz īpašo 
apmācību atbilst dažādās dalībvalstīs 
spēkā esošajiem nosaukumiem un ir 
norādītas V pielikuma 5.1.3 punktā.
„Saskaņā ar 58.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
V pielikuma 5.1.3. punktā ietvertu jaunas 
medicīnas specialitātes, kas ir kopējas 
vismaz vienai trešdaļai dalībvalstu, un lai 
atjauninātu šo direktīvu, ņemot vērā 
izmaiņas valstu tiesību aktos.”

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu atjaunināšana attiecībā uz īpašo ārsta apmācību.

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 22. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu atjaunināšana attiecībā uz māsu apmācību.

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 22. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Saskaņošana ar atsauces ieviešanu uz ECTS kredītpunktiem attiecībā uz citu apmācību.
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Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 23.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
33.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23a) Iekļauj šādu 33.b pantu:
"33.b pants
Pārejas noteikumi
No [ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datumu] dalībvalstu rīcībā ir seši gadi, lai 
pielāgotu savu apmācības sistēmu 
31. panta 1. punktā noteiktajām prasībām 
attiecībā uz vispārējās izglītības ilgumu."

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 24. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
34. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„Zobārsta pamatapmācība ir kopā vismaz 
piecus gadus ilgas studijas, ko var izteikt 
arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu 
un kuras aptver vismaz 5000 stundu 
teorētisko un praktisko apmācību un 
vismaz V pielikuma 5.3.1. punktā 
aprakstīto programmu, un kuras nodrošina 
universitāte vai augstskola, kas nodrošina 
apmācību, kuras līmenis atzīts par 
līdzvērtīgu universitātes līmenim, vai kuras 
nodrošina universitātes pārraudzībā.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē vajadzīgais mācību stundu skaits, lai nebūtu iespējams atzīt nepilna laika 
apmācību, kas var būt nepietiekama.
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Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 27. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
"3. Vecmāšu apmācība garantē, ka 
attiecīgā persona ir ieguvusi šādas 
zināšanas un kompetences:
a) pietiekamas zinātniskas zināšanas, 
kas ir pamatā vecmātes darbībai, jo 
īpaši dzemdniecības, ginekoloģijas un 
neonatoloģijas jomā;
b) atbilstīgas zināšanas par aroda ētiku 
un tiesību aktiem, kas attiecas uz 
profesiju;
c) detalizētas zināšanas par 
bioloģiskajām funkcijām, anatomiju, 
psiholoģiju, fizioloģiju un farmakoloģiju 
dzemdniecības jomā un arī attiecībā uz 
jaundzimušajiem, kā arī zināšanas par 
sakarībām starp cilvēka veselības 
stāvokli, fizisko un sociālo vidi un tā 
uzvedību;
d) atbilstīgu klīnisko pieredzi, kas iegūta 
apstiprinātās iestādēs kvalificētu 
vecmāšu un dzemdniecības speciālistu 
uzraudzībā;
e) atbilstīgu izpratni par medicīnas 
darbinieku sagatavošanu un pieredzi 
darbā ar tiem."

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu atjaunināšana attiecībā uz vecmātes apmācību.
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Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 28. punkts
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vecmātes pilna laika apmācība, kuras 
ilgums ir vismaz trīs gadi, ietverot vismaz 
5000 teorētiskās un praktiskās apmācības 
stundu, ko var arī izteikt līdzvērtīgos 
ECTS kredītpunktos;

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu ieviešana par vecmātes apmācību un saskaņošanu ar atsauces ieviešanu uz ECTS 
kredītpunktiem citiem apmācības veidiem.

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 28. punkts
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Saskaņošana ar atsauces ieviešanu uz ECTS kredītpunktiem attiecībā uz citu apmācību.
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Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 28. punkts
Direktīva 2005/36/EK
41. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Saskaņošana ar atsauces ieviešanu uz ECTS kredītpunktiem attiecībā uz citu apmācību.

Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 28.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28a) 42. pantu aizstāj ar šādu tekstu:
"42. pants
Vecmātes profesionālās darbības veikšana
1. Šīs sadaļas noteikumi attiecas uz 
vecmāšu neatkarīgu darbību, kuras, 
neskarot 2. punktu, nosaka katra 
dalībvalsts un kuras veic, lietojot V 
pielikuma 5.5.2. punktā noteiktos 
profesionālos nosaukumus.
2. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
vecmātēm ir iespēja sākt un veikt vismaz 
šādas darbības:
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a) informācijas un konsultāciju 
sniegšana attiecībā uz sieviešu 
reproduktīvo veselību, tostarp pareizu 
ģimenes plānošanu;
b) grūtniecības diagnosticēšana un 
normālas grūtniecības novērtēšana un
novērošana, nepieciešamo izmeklējumu 
veikšana;
c) apskašu ieteikšana vai nozīmēšana, 
kuras nepieciešamas iespējami agrai 
apdraudētas grūtniecības noteikšanai;
d) pilnīgu sagatavošanas vecāku 
pienākumiem un dzemdībām programmu 
izveide;
e) rūpes par māti un palīdzības 
sniegšana dzemdību laikā, kā arī augļa 
stāvokli dzemdē uzraudzīšana ar 
attiecīgiem klīniskajiem un tehniskajiem 
līdzekļiem;
f) dzemdību pieņemšana, tostarp tādu 
dzemdību pieņemšana, kurās 
nepieciešama epiziotomija, kā arī šuves 
un dzemdību pieņemšana ar 
ķeizargrieziena palīdzību;
g) tādu anomālijas draudu pazīmju 
atpazīšana mātei vai bērnam, kuru 
gadījumā nepieciešams vērsties pie 
specializēta veselības aprūpes darbinieka, 
un nepieciešamības gadījumā sniegt 
viņam palīdzību; nepieciešamos ārkārtas 
pasākumu veikšana ārsta prombūtnē, jo 
īpaši manuālā placentas atdalīšana, kam 
varētu sekot manuāla dzemdes 
izmeklēšana;
h) jaundzimušo izmeklēšana un rūpes 
par viņu; visu pasākumu uzņemšanās, 
kas ir vajadzīgi gadījumā, ja 
nepieciešama nekavējoša atdzīvināšana, 
un to veikšana;
i) rūpes par māti un tās stāvokļa 
attīstības uzraudzīšana pēcdzemdību 
laikposmā, kā arī visu nepieciešamo 
konsultāciju sniegšana mātei par bērna 
aprūpi, lai ļautu tai nodrošināt 
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jaundzimušā optimālu attīstību;
j) ārstu nozīmētās ārstēšanas veikšana 
un nepieciešamo zāļu parakstīšana 
saistībā ar vecmātes profesionālo praksi;
k) visu nepieciešamo klīnisko un juridisko 
dokumentu sastādīšana.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu atjaunināšana attiecībā uz vecmātes apmācību.

Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 30. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
44. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Rīkojot katrā dalībvalstī atšķirīgu apmācību, ir jāsaglabā autonomija. 

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 31. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2005/36/EK
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31) Direktīvas 45. panta 2. punktam 
pievieno šādu h) apakšpunktu:

31) Direktīvas 45. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:

Or. fr
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Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 31. punkts
Direktīva 2005/36/EK
45. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ziņošana kompetentajām iestādēm par 
farmaceitisku izstrādājumu negatīvu 
reakciju.

2. Dalībvalstis uzrauga, lai augstskolas 
vai līdzvērtīga kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta ieguvēji farmācijas jomā, kuri 
atbilst 44. panta nosacījumiem, vismaz 
drīkstētu veikt iepriekš minētajās 
darbības, ar noteikumu, ka attiecīgā 
gadījumā tiek prasīta papildu 
profesionālā pieredze: 
a) medikamentu farmaceitisko formu 
gatavošana;
b) medikamentu ražošana un kontrole;
c) medikamentu pārbaude medikamentu 
laboratorijā;
d) medikamentu glabāšana, saglabāšana 
un izplatīšana vairumtirdzniecībā;
e) drošu un kvalitatīvu medikamentu 
sagāde, sagatavošana, kontrole, 
uzglabāšana un izplatīšanas sabiedrībai 
pieejamās aptiekās;
f) medikamentu sagatavošana, kontrole, 
uzglabāšana un izplatīšana slimnīcās;
g) ārstēšanas uzraudzība un informācijas 
un konsultāciju par medikamentiem un ar 
veselību saistītiem jautājumiem 
izplatīšana;
h) ziņošana kompetentajām iestādēm par 
farmaceitisku izstrādājumu negatīvu 
reakciju;

i) individuāls atbalsts pacientiem, kas 
izmanto pašārstēšanos; 
j) atbalsts sabiedrības veselības iestāžu 
kampaņām.
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Or. fr

Pamatojums

Noteikumu atjaunināšana attiecībā uz farmakologu apmācību.

Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz ECTS kredītpunktiem teorētiskās apmācības jomā.

Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vai nu vismaz 4 gadus pilna laika studiju 
vai ekvivalentu, kas izteikts ECTS 
kredītpunktos, universitātes līmeņa vai 
salīdzināmā mācību iestādē, sekmīgi 
nokārtojot universitātes līmeņa eksāmenu 
un saņemot oficiālu kvalifikāciju, un 
vismaz 2 gadus apmaksātas prakses 
attiecībā uz praktisko apmācību, saņemot 
profesionālo kvalifikāciju,

Or. fr
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Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai nu vismaz 5 gadus pilna laika studiju 
vai ekvivalentu, kas izteikts ECTS 
kredītpunktos, universitātes līmeņa vai 
salīdzināmā mācību iestādē, sekmīgi 
nokārtojot universitātes līmeņa eksāmenu 
un saņemot oficiālu kvalifikāciju, un 
vismaz 1 gadu apmaksātas prakses 
attiecībā uz praktisko apmācību, saņemot 
profesionālo kvalifikāciju,

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 32. punkts
Direktīva 2005/36/EK
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Pārbaudes jēdziens ir elastīgāks par kontroles jēdzienu, un kompetentajai iestādei būtu jāspēj 
uzticēt šīs pārbaudes veikšanu.

Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Tādu profesiju gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību un pacientu drošību, 
dalībvalstis var kompetentajām iestādēm 
piešķirt tiesības veikt valodas pārbaudes 
visiem attiecīgajiem profesionāļiem
Valodas zināšanu pārbaužu mērķis ir 
noteikt, cik labi profesionāļi spēj 
izpausties gan mutiski, gan rakstiski 
saistībā ar viņu profesionālo pienākumu 
pildīšanu, jo īpaši ņemot vērā pacientu 
drošību un sabiedrības veselības 
aizsardzību.

Or. fr
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Pamatojums

Pārbaudes jēdziens ir elastīgāks par kontroles jēdzienu, un kompetentajai iestādei būtu jābūt 
vienīgajai struktūrai, kas var pieprasīt veikt šādu pārbaudi. Turklāt būtu jāparedz sistēma 
šādu pārbaužu veikšanai.

Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 38. punkts
Direktīva 2005/36/EK
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Pārbaudes jēdziens ir elastīgāks par kontroles jēdzienu.

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmaksātas prakses atzīšana Prakses atzīšana

Or. fr

Pamatojums

Ir precīzi jānosaka, uz kādiem prakses veidiem tas attiecas. Tiem nav obligāti jābūt 
apmaksātiem.
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Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 39. punkts
Direktīva 2005/36/EK
55.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai piešķirtu piekļuvi reglamentētai 
profesijai, uzņēmēja dalībvalsts atzīst 
praksi, kura ir daļa no apmācības 
reglamentētai profesijai, ja tiesības strādāt 
šajā profesijā ir vai nav atkarīgas no 
šādas apmācības, kas veikta citā 
dalībvalstī un ko sertificējusi šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde.”

Or. fr

Pamatojums

Ir precīzi jānosaka, uz kādiem prakses veidiem tas attiecas. Tiem nav obligāti jābūt 
apmaksātiem.

Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 39.a punkts (jauns)
2011/0534
55.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39a) IV sadaļā iekļauj šādu 55.b pantu:
"55.b pants
Kontrole ilgstošas profesionālās darbības 
neveikšanas gadījumā
Ja profesionāļa kvalifikācija ir atzīta, kā 
noteikts 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 un 5.7.1 
punktā, taču viņš nespēj pierādīt, ka ir 
darbojies šajā profesijā četrus gadus 
pirms pieteikuma sagatavošanas vai 
deklarācijas atjaunošanas, uzņēmēja 
dalībvalsts šaubu gadījumā par 
kompetenci un prasmēm un pacientu vai 
patērētāju apdraudējuma gadījumā var 
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ļaut kompetentajai iestādei prasīt veikt 
papildu pārbaudes ar nosacījumu, ka tās 
ir samērīgas, nediskriminējošas un 
nerada nekādus izdevumus profesionālim. 
Attiecīgajai personai ir tiesības apstrīdēt 
šādas pārbaudes valsts tiesās.”

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā tiesības veikt profesionālo darbību un nolūkā garantēt augsta līmeņa pacientu un 
patērētāju drošību, būtu jāizveido kompetenču pārbaudes mehānisms, lai pārbaudītu tos 
profesionāļus, kuri agrāk ieguvuši kvalifikāciju, bet nav veikuši profesionālo darbību ilgāku 
laiku.

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 41. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Iestādes būtu jāinformē tikai tad, ja ir pieejami fakti, kas var novest pie tiesību veikt 
profesionālo darbību apturēšanas. 
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Grozījums Nr. 77
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 41.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
56. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41a) Direktīvas 56. pantam pievieno šādu 
4.a punktu:
"4.a Dalībvalstis ar Komisijas atbalstu 
nodrošina apmācību un atbilstīgu 
palīdzību attiecībā uz IMI sistēmas 
izmantošanu un jo īpaši attiecībā uz jauno 
procedūru izmantošanu, kuras paredzētas 
šajā direktīvā."

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ārsts ar pamata medicīnisko apmācību, 
kam ir oficiālo kvalifikāciju apliecinoši 
dokumenti, kā minēts V pielikuma 
5.1.1. punktā;

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vispārējās medicīniskās aprūpes ārsts 
un specializētais medicīnas ārsts, kam ir 
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profesionālais nosaukums; V pielikuma 5.1.3. un 5.1.4. punktā 
minētais profesionālais nosaukums;

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) profesionāļi, kas ir atzīti saskaņā ar 
III sadaļas I nodaļu un minēti 10. panta 
b) punktā, izņemot arhitektus.

Or. fr

Pamatojums

Brīdināšanas mehānisms ir jāpiemēro visiem attiecīgajiem profesionāļiem neatkarīgi no tā, 
kādā veidā ir atzīta viņu kvalifikācija.

Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta 
nekavējoties un jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā 48 stundu laikā, sākot no lēmuma 
pieņemšanas datuma, ar kuru attiecīgajam 
profesionālim aizliedz veikt profesionālo 
darbību.

Or. fr

Pamatojums

Drošības iemeslu dēļ informācijas nosūtīšanai ir jābūt pēc iespējas ātrākai.
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Grozījums Nr. 82
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 42. punkts
Direktīva 2005/36/EK
56.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 1. punkta noteikumi attiecas arī uz 
gadījumiem, kad profesionāļi ir notiesāti 
par viltotu dokumentu izmantošanu vai 
mēģinājumu tos izmantot pieteikumā atzīt 
kvalifikāciju.

Or. fr

Pamatojums

Brīdināšanas mehānisms gadījumā, ja tiek liegta iespēja strādāt profesijā, būtu jāpapildina 
ar brīdināšanu gadījumā, ja profesionālis ir notiesāts par krāpšanas mēģinājumu.

Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētā informācija tiek lietotājiem sniegta 
skaidrā un vispusīgā veidā, ka tā ir viegli 
pieejama attālināti un elektroniski un ka tā 
tiek atjaunināta.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētā informācija tiek lietotājiem sniegta 
skaidrā un vispusīgā veidā, ka tā ir viegli 
pieejama attālināti un elektroniski un ka tā 
tiek atjaunināta cik vien drīz iespējams.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 43. punkts
Direktīva 2005/36/EK
57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 47.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
58.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisijai, izstrādājot deleģētos aktus, 
ir jāapspriežas ar attiecīgajām 
iesaistītajām pusēm, kas var būt 
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kompetentās iestādes, profesionālās 
asociācijas, akadēmisko iestāžu pārstāvji 
un sociālie partneri.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina pārredzams un uz saskaņošanu balstīts deleģēto aktu pieņemšanas process.

Grozījums Nr. 87
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 48. punkts
Direktīva 2005/36/EK
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz [ievietojiet datumu —
transponēšanas perioda beigu datums] 

Komisijai nosūta esošo reglamentēto 
profesiju sarakstu saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem. Komisijai arī nekavējoties 
ziņo par visām izmaiņām šajā reglamentēto 
profesiju sarakstā. Komisija izveido un 
uztur publiski pieejamu datu bāzi šādai 
informācijai.

1. Dalībvalstis līdz [viens gads pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] Komisijai 
nosūta esošo reglamentēto profesiju 
sarakstu saskaņā ar saviem valsts tiesību 
aktiem. Komisijai arī nekavējoties ziņo par 
visām izmaiņām šajā reglamentēto 
profesiju sarakstā. Komisija izveido un 
uztur publiski pieejamu datu bāzi šādai 
informācijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 48.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
60. pants – 3. un 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48a) Direktīvas 60. pantam pievieno šādu 
3. un 4. punktu:
"3. No [šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datums] Komisija reizi trijos gados ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 
direktīvas V pielikuma noteikumu 
regulārās pārskatīšanas rezultātiem 
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saskaņā ar mērķiem un pielāgojumu 
prasībām, kas paredzētas 24. panta 
4. punktā, 25. panta 5. punktā, 26. panta 
2. punktā, 31. panta 2. un 7. punktā, 
34. panta 2. un 4. punktā, 35. panta 
4. punktā, 38. panta 1. un 4. punktā, 
40. panta 1. un 4. punktā, 44. panta 2. un 
4. punktā un 46. panta 4. punktā.
4. Ne vēlāk kā [divi gadi pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] Komisija iesniedz 
ziņojumu par iespēju saglabāt īpašus 
noteikumus, kas paredzēti 33. panta 2. un 
3. punktā un 33.a pantā."

Or. fr

Pamatojums

Regulāra V pielikumā paredzēto noteikumu atjaunināšana ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu 
augsta līmeņa apmācību un garantētu uzticēšanos starp dalībvalstīm.



PR\909378LV.doc 57/59 PE494.470v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Profesionālā mobilitāte ir īpaši būtisks elements konkurētspējas un nodarbinātības jomā 
Eiropā un 2020. gada stratēģijas un Vienotā tirgus akta neatņemama sastāvdaļa. Tomēr to 
vājina vienkāršu un skaidru noteikumu trūkums attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, neskatoties uz to, ka šajā jomā Eiropā tiesiskais regulējums pastāv kopš 
1970. gadiem. Līdz ar to lielākā daļa pilsoņu iesniegto sūdzību palīdzības centrā "Solvit" skar 
grūtības atzīt viņu kvalifikāciju, lai strādātu profesijā citā Savienības dalībvalstī.

Pamattiesības uz brīvu pārvietošanos joprojām netiek atzītas kā pašsaprotamas, un šim tiesību 
aktam būtu jāsniedz ieguldījums, vienkāršojot procedūras pilsoņiem, kas vēlas pārcelties, 
nodrošinot augstu kvalitāti un drošības līmeni patērētājiem, pacientiem, darba ņēmējiem un 
visiem ES pilsoņiem, kā arī paaugstinot uzticēšanās līmeni starp dalībvalstīm. 

Lai īstenotu šo vienkāršošanu un panāktu uzticēšanos, būtu regulāri jāpielāgo kopējās 
apmācības prasības profesijām, kas tiek atzītas automātiski, kā arī būtu jāpalielina to profesiju 
skaits, kuras tiek atzītas automātiski (tikai septiņas no vairāk nekā 800 ES reglamentētajām 
profesijām). 

Šim procesam būtu jānotiek vienlaikus ar Boloņas procesa ierosinātajām izmaiņām, kas 
paredz pakāpeniski un elastīgi tuvināt apmācības kritērijus un definīcijas, saglabājot 
dalībvalstīm un attiecīgajām iestādēm pilnīgu brīvību rīkot apmācību. Kvalifikāciju atzīšanas 
uzlabošanā būtu jābalstās uz šā procesa iznākumu un pēc iespējas atklātākām apspriedēm un 
saskaņošanu starp kompetentajām iestādēm, profesionālajām asociācijām, akadēmiskajām 
iestādēm un sociālajiem partneriem.

Tas ir liela mēroga uzdevums, kas ir jāatrisina, lai varētu izmantot vienotā tirgus iespējas, un 
kas ir nozīmīgs pašai Eiropas pilsonības pastāvēšanai. Tādēļ pēc Vienotā tirgus akta 
pieņemšanas šis pārstrādāšanas priekšlikums tika noteikts kā viens no 12 instrumentiem, lai 
veicinātu izaugsmi un stiprinātu uzticēšanos starp Eiropas pilsoņiem. 

Līdz ar to referente atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu, kas ietver būtiskas ieceres, kā 
īstenot šo uzdevumu, proti, izveidot profesionālo karti, ko viņa aicina darīt kopš 2007. gada. 
Turklāt būtu jāuzsver iestāžu un iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības gars, kas raksturo šā 
priekšlikuma izstrādes gaitu un ir ļāvis izstrādāt saskaņotu un kopumā pozitīvi vērtētu tekstu, 
lai arī vēl ir vajadzīgi daži būtiski uzlabojumi.

VEICINĀT PASĀKUMUS

Referente atzinīgi vērtē profesionālās kartes sistēmas izveidi uz brīvprātības pamata. Šai 
procedūrai, kurai ir jāpastāv paralēli klasiskajai sistēmai, būtu jābalstās uz IMI tīklu un tajā 
nebūtu jāiesaista fiziski dokumenti. Mērķis ir vienkāršot procedūru gan profesionāļiem, gan 
kompetentajām iestādēm, vienlaikus nodrošinot nosūtītas informācijas augsta līmeņa 
uzticamību un uzlabotu saziņu starp dalībvalstīm, tādējādi veicinot savstarpēju uzticēšanos. 

Tomēr sistēmas ieviešanas pirmajā posmā pieteikumu apstrādes termiņi būtu jāpagarina, lai 
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nodrošinātu optimālu darbību un labāku pakalpojumu kvalitāti. Turklāt būtu jāpiedāvā
apmācība, izmantojot jaunās IMI iespējas. Papildus šiem praktiskajiem aspektiem ir jāuzsver, 
ka Eiropas profesionālā karte var būt nozīmīgs simbols un patiesi noderīgs līdzeklis Eiropas 
pilsonības jomā.

Faktiski pašreizējās sistēmas trūkumi ir galvenais problēmu un vilšanās cēlonis kandidātiem, 
kas vēlas strādāt citā dalībvalstī. Lai palīdzētu viņiem veikt attiecīgās formalitātes, ir ārkārtīgi 
būtiski, lai viņu rīcībā būtu uzticami un efektīvi informācijas avoti, kas ļautu paātrināt 
procedūras. Šajā sakarībā referente uzskata, ka ir jāpastiprina palīdzības centru loma un 
jānodrošina, lai vienas pieturas aģentūras būtu visā Savienības teritorijā un turpmāk pieejamas 
visiem profesionāļiem. 

NODROŠINĀT UZTICAMĪBU, KVALITĀTI UN DROŠĪBU

Viens no galvenajiem mobilitātes šķēršļiem ir uzticamības trūkums no patērētāju, pacientu, 
kompetento iestāžu un profesionāļu puses. Šī neuzticēšanās ir saistīta ar atšķirībām starp 
apmācību, metodēm un kritērijiem, kas nosaka darba veikšanu, un zināšanu trūkumu par šīm 
atšķirībām. Šis uzticēšanās trūkums ir īpaši svarīgs jautājums profesijās, kas tiek atzītas 
automātiski, lai gan minimālās kopējās apmācības prasības teorētiski garantē pietiekamu 
kvalifikācijas līmeni. 

Priekšlikums paredz vairākus veidus, kā uzlabot situāciju, jo īpaši ar IMI sistēmu un 
profesionālo karti sniegto iespēju plašāku izmantošanu. Jo īpaši ir runa par izcelsmes valsts 
iestādes veikto dokumentu apstiprināšanu un brīdināšanas mehānismu, ja tiek apturētas 
tiesības strādāt profesijā, un šī kārtība būtu jāpaplašina, ietverot arī profesionāļus, kas 
mēģinājuši viltot dokumentus pieteikumā atzīt kvalifikāciju.

Skatoties plašāk, savstarpēju uzticēšanos attiecībā uz kvalifikācijas līmeņiem var uzlabot, 
regulāri augšupvērsti atjauninot apmācības prasības, kas prasa regulāri apspriesties 
iesaistītajām pusēm, lai pielāgotu pielikumus, stingri ievērojot neatkarības principu attiecībā 
uz mācību organizēšanu. 

Šajā sakarībā referente atzinīgi vērtē priekšlikumus atjaunināt mācību prasības māsas, 
vecmātes, farmakologa un arhitekta profesijā, tajā pašā laikā ņemot vērā iespējamās 
pielāgošanās grūtības dažās dalībvalstīs.

Attiecībā uz profesijām, kas netiek atzītas automātiski, jaunie noteikumi par kopējām mācību 
sistēmām un kopējām pārbaudēm varētu radīt cerības, ņemot vērā pašreizējās kopējās 
platformas mehānisma neveiksmīgo darbību.  Referente uzskata, ka šie līdzekļi, ja tiek pareizi 
izmantoti un pamatojoties uz plašām apspriedēm, var būt efektīvs posms starp vispārējo un 
automātisko atzīšanas sistēmu un līdz ar to veicināt mobilitāti, tajā pašā laikā nodrošinot 
augstu kvalitāti un savstarpējo uzticēšanos.

Ar direktīvu varētu arī ieviest iestāžu sniegtās apmācības kvalitātes kontroles mehānismu 
attiecībā uz šajā direktīvā minētajām prasībām, lai novērstu jebkādas šaubas par īstenotās 
apmācības vērtību. 

Līdz ar to saistībā ar tiesībām strādāt profesijām valodas zināšanu pārbaude var nodrošināt 
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garantiju, kas ir nepieciešama pilsoņu un jo īpaši pacientu drošībai. Turklāt šis iestāžu 
sniegtās apmācības kvalitātes kontroles mehānisms attiecībā uz šajā direktīvā minētajām 
prasībām varētu novērst jebkādas šaubas par īstenotās apmācības vērtību.

Referente arī uzskata, ka noteikumi, piemēram, attiecībā uz daļēju piekļuvi vai obligātās 
deklarācijas derīguma pagarināšanu līdz diviem gadiem, varētu radīt šaubas un nenoteiktību. 
Tādēļ dalībvalstīm būtu jāļauj noraidīt daļējas piekļuves principu visām profesijām, kurām ir 
ietekme uz sabiedrības veselību, drošību vai sanitāro uzraudzību, un sistēmas īstenošanas 
pirmā posma laikā izskatīšanas termiņi būtu jāpagarina, lai nodrošinātu optimālu darbību un 
augstāku pakalpojumu kvalitāti.

Šīs kopš ES izveides vēl nepieredzētās finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes apstākļos, 
Eiropai ir jāsper soļi, lai rastu jaunu dinamisku un inovatīvu impulsu, balstoties uz vienotības, 
dažādības un solidaritātes vērtībām. Daudziem Eiropas pilsoņiem, jo īpaši jauniešiem, ko 
biedējošā mērogā skar bezdarbs, profesionālā mobilitāte varētu būt nepieciešamība, lai 
nodrošinātu nākotni un atjaunotu uzticību Eiropas projektam. 

Ar šo pārstrādāto redakciju ir jāīsteno mērķis parādīt dalībvalstīm, ka subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu ievērošana un patiesas pievienotās vērtības radīšana pilsoņu 
ikdienā galvenajās politikas jomās stiprinātu pilsonību un demokrātiju Eiropā.


