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15.4.2019 A8-0386/168

Predlog spremembe 168
Helga Stevens
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinacija sistemov socialne varnosti
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Treba je poskrbeti za bolj 
enakopravno obravnavanje obmejnih in 
čezmejnih delavcev, in sicer z 
zagotovitvijo, da obmejni delavci prejmejo 
dajatve za brezposelnost od države članice 
zadnje dejavnosti, pod pogojem da so v tej 
državi članici delali najmanj zadnjih 
dvanajst mesecev.

(10) Treba je poskrbeti za bolj 
enakopravno obravnavanje obmejnih in 
čezmejnih delavcev, in sicer z 
zagotovitvijo, da obmejni delavci prejmejo 
dajatve za brezposelnost od države članice 
zadnje dejavnosti, pod pogojem da so v tej 
državi članici delali najmanj zadnjih 
petnajst mesecev.

Or. en
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15.4.2019 A8-0386/169

Predlog spremembe 169
Helga Stevens
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinacija sistemov socialne varnosti
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka d
UREDBA (ES) ŠT. 883/2004
Člen 1 – odstavek 1 – točka vb

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vb) „dajatev za dolgotrajno nego“ 
pomeni kakršno koli storitev, dajatev v 
denarju ali kombinacijo obeh za osebe, ki 
v daljšem časovnem obdobju zaradi 
starosti, invalidnosti, bolezni ali okvare 
potrebujejo znatno pomoč druge osebe ali 
oseb pri opravljanju temeljnih življenjskih 
aktivnosti, tudi v podporo njihove osebne 
avtonomije; to vključuje dajatve, odobrene 
osebi ali za osebo, ki tako pomoč nudi;“;

(vb) „dajatev za dolgotrajno nego“ 
pomeni storitev ali dajatev v denarju, 
katere namen je zadovoljevanje potreb po 
negi ali podpori za osebo, ki zaradi 
starosti, invalidnosti, bolezni ali okvare pri 
opravljanju temeljnih aktivnosti v 
vsakodnevnem življenju v daljšem 
obdobju potrebuje pomoč druge osebe ali 
oseb, ki tako podpirajo njeno osebno 
avtonomijo, med drugim tudi na delovnem 
mestu; to vključuje dajatve za isti namen, 
odobrene osebi ali osebam, ki tako pomoč 
nudijo;

Or. en
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15.4.2019 A8-0386/170

Predlog spremembe 170
Helga Stevens
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinacija sistemov socialne varnosti
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
UREDBA (ES) ŠT. 883/2004
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za osebo, ki opravlja dejavnost 
zaposlene osebe v državi članici v imenu 
delodajalca, ki tam običajno opravlja svojo 
dejavnost, ter je napotena v smislu 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev46 ali jo ta delodajalec 
pošlje v drugo državo članico, da opravlja 
delo v imenu tega delodajalca, še naprej 
velja zakonodaja prve države članice, če 
predvideno trajanje takega dela ne presega 
24 mesecev in ta oseba ni napotena ali 
poslana, da bi nadomestila drugo zaposleno 
ali samozaposleno osebo, ki je bila 
predhodno napotena ali poslana v smislu 
tega člena.

1. Za osebo, ki opravlja dejavnost 
zaposlene osebe v državi članici v imenu 
delodajalca, ki tam običajno opravlja svojo 
dejavnost, in jo ta delodajalec pošlje v 
drugo državo članico, da opravlja delo v 
imenu tega delodajalca, še naprej velja 
zakonodaja prve države članice, če 
predvideno trajanje takega dela ne presega 
24 mesecev in če ta oseba ni napotena ali 
poslana, da bi nadomestila drugo zaposleno 
ali samozaposleno osebo, ki je bila 
predhodno napotena ali poslana v smislu 
tega člena.

_________________
46 UL L 018, 21.01.1997 str. 1.
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15.4.2019 A8-0386/171

Predlog spremembe 171
Helga Stevens
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinacija sistemov socialne varnosti
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
UREDBA (ES) ŠT. 883/2004
Člen 65 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 je 
popolnoma brezposelna oseba, ki je med 
svojo zadnjo dejavnostjo zaposlene ali 
samozaposlene osebe stalno prebivala v 
državi članici, ki ni pristojna država 
članica, in ki ni dopolnila vsaj 12 mesecev 
zavarovanja za primer brezposelnosti 
izključno na podlagi zakonodaje pristojne 
države članice, na razpolago službi za 
zaposlovanje države članice stalnega 
prebivališča. Taka oseba prejema dajatve v 
skladu z zakonodajo države članice 
stalnega prebivališča, kot če bi vsa obdobja 
zavarovanja dopolnila na podlagi 
zakonodaje te države članice. Te dajatve 
zagotovi nosilec države članice stalnega 
prebivališča. Namesto tega se lahko 
popolnoma brezposelna oseba iz tega 
odstavka, ki bi bila upravičena do dajatve 
za brezposelnost zgolj na podlagi 
nacionalne zakonodaje pristojne države 
članice, če bi v njej stalno prebivala, 
odloči, da je na razpolago službam za 
zaposlovanje navedene države članice in 
da prejema dajatve v skladu z zakonodajo 
navedene države članice, kot če bi v njej 
stalno prebivala.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 je 
popolnoma brezposelna oseba, ki je med 
svojo zadnjo dejavnostjo zaposlene ali 
samozaposlene osebe stalno prebivala v 
državi članici, ki ni pristojna država 
članica, in ki ni dopolnila vsaj 15 mesecev 
neprekinjenega zavarovanja za primer 
brezposelnosti izključno na podlagi 
zakonodaje pristojne države članice, na 
razpolago službi za zaposlovanje države 
članice stalnega prebivališča. Taka oseba 
prejema dajatve v skladu z zakonodajo 
države članice stalnega prebivališča, kot če 
bi vsa obdobja zavarovanja dopolnila na 
podlagi zakonodaje te države članice. Te 
dajatve zagotovi nosilec države članice 
stalnega prebivališča.
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15.4.2019 A8-0386/172

Predlog spremembe 172
Helga Stevens
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinacija sistemov socialne varnosti
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
UREDBA (ES) ŠT. 987/2009
Člen 5 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) Če nosilec, ki je dokument izdal, po 
ponovni preučitvi razlogov za izdajo 
dokumenta ne odkrije nobene napake, 
nosilcu, ki je zahtevo podal, posreduje vsa 
dokazila v 25 delovnih dneh od prejema 
zahteve. V nujnih primerih, ki so v zahtevi 
jasno utemeljeni, se to stori v dveh 
delovnih dneh od prejema zahteve, tudi če 
ga nosilec, ki je dokument izdal, še ni 
preučil v skladu s pododstavkom (a).

b) Če nosilec, ki je dokument izdal, po 
ponovni preučitvi razlogov za izdajo 
dokumenta ne odkrije nobene napake, 
nosilcu, ki je zahtevo podal, posreduje vsa 
dokazila v 30 delovnih dneh od prejema 
zahteve. V primerih, ki so nujni za 
namene varstva pravic zadevne osebe in 
kjer so bili v zahtevi jasno navedeni 
razlogi za nujnost, se to stori v petih 
delovnih dneh od prejema zahteve, tudi če 
ga nosilec, ki je dokument izdal, še ni 
preučil v skladu s pododstavkom (a).
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15.4.2019 A8-0386/173

Predlog spremembe 173
Helga Stevens
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinacija sistemov socialne varnosti
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
UREDBA (ES) ŠT. 987/2009
Člen 5 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) Če nosilec, ki je zahtevo podal, po 
prejemu dokazil še vedno dvomi o 
veljavnosti dokumenta ali točnosti dejstev, 
ki so podlaga za navedbe v njem, ali o 
pravilnosti informacij, na podlagi katerih je 
bil dokument izdan, lahko v zvezi s tem 
predloži dokaze in ponovno zahteva 
pojasnila ter, kadar je primerno, umik 
zadevnega dokumenta s strani nosilca, ki 
ga je izdal, v skladu z zgoraj navedenimi 
postopki in roki.

c) Če nosilec, ki je zahtevo podal, po 
prejemu dokazil še vedno dvomi o 
veljavnosti dokumenta ali točnosti dejstev, 
ki so podlaga za navedbe v njem, ali o 
pravilnosti informacij, na podlagi katerih je 
bil dokument izdan, v zvezi s tem predloži 
dokaze in ponovno zahteva pojasnila ter, 
kadar je primerno, umik zadevnega 
dokumenta s strani nosilca, ki ga je izdal, v 
skladu z zgoraj navedenimi postopki in 
roki.
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15.4.2019 A8-0386/175

Predlog spremembe 175
Helga Stevens
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinacija sistemov socialne varnosti
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 – točka a
Direktiva (EU) 987/2009
Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 1 se besedilo „členom 
65(2)“ nadomesti z besedilom „členom 
65(4)“;

(a) v odstavku 1 se besedilo „členom 
65(2)“ nadomesti z besedilom „členom 
65(2) in (4) ter členom 65a“;

Or. en


