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10.4.2019 A8-0386/189

Grozījums Nr. 189
David Casa, Sven Schulze
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir jānodrošina vienlīdzīgāka 
attieksme pret pierobežas darbiniekiem un 
pārrobežu darba ņēmējiem, nodrošinot, ka 
pierobežas darbinieki saņem bezdarbnieka 
pabalstus no dalībvalsts, kurā viņi veikuši 
savu pēdējo darbību, ar noteikumu, ka viņi 
minētajā dalībvalstī ir strādājuši vismaz 
pēdējos divpadsmit mēnešus.

(10) Ir jānodrošina vienlīdzīgāka 
attieksme pret pierobežas darbiniekiem un 
pārrobežu darba ņēmējiem, nodrošinot, ka 
pierobežas darbinieki saņem bezdarbnieka 
pabalstus no dalībvalsts, kurā viņi veikuši 
savu pēdējo darbību, ar noteikumu, ka viņi 
minētajā dalībvalstī ir strādājuši vismaz 
pēdējos piecpadsmit mēnešus.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0386/190

Grozījums Nr. 190
David Casa, Sven Schulze
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz personu, kas kādā dalībvalstī 
veic darbību nodarbinātas personas statusā 
tāda darba devēja uzdevumā, kurš parasti 
tur veic savas darbības, un ko minētais 
darba devējs ir norīkojis Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. 
decembra Direktīvas 96/71/EK par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā46 nozīmē vai nosūtījis uz 
citu dalībvalsti veikt darbu minētā darba 
devēja uzdevumā, arī turpmāk attiecas 
pirmās dalībvalsts tiesību akti, ja 
paredzamais minētā darba ilgums 
nepārsniedz 24 mēnešus un ja minētā 
persona nav norīkota vai nosūtīta aizstāt 
citu turp iepriekš šā panta nozīmē norīkotu 
vai nosūtītu nodarbinātu vai 
pašnodarbinātu personu.

1. Uz personu, kas kādā dalībvalstī 
veic darbību nodarbinātas personas statusā 
tāda darba devēja uzdevumā, kurš parasti 
tur veic savas darbības, un ko minētais 
darba devējs ir norīkojis uz citu dalībvalsti 
veikt darbu minētā darba devēja uzdevumā, 
arī turpmāk attiecas pirmās dalībvalsts 
tiesību akti, ja paredzamais minētā darba 
ilgums nepārsniedz 24 mēnešus un ja 
minētā persona nav norīkota vai nosūtīta 
aizstāt citu turp iepriekš šā panta nozīmē 
norīkotu vai nosūtītu nodarbinātu vai 
pašnodarbinātu personu.
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10.4.2019 A8-0386/191

Grozījums Nr. 191
David Casa, Sven Schulze
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
65. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, pilnīgs 
bezdarbnieks, kas savas pēdējās darbības 
laikā nodarbinātas vai pašnodarbinātas 
personas statusā dzīvojis dalībvalstī, kura 
nav kompetentā dalībvalsts, un kas nav 
izpildījis vismaz 12 mēnešu bezdarbnieka 
apdrošināšanas periodu tikai un vienīgi 
saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību 
aktiem, nodod sevi dzīvesvietas dalībvalsts 
nodarbinātības dienestu rīcībā. Šāda 
persona saņem pabalstus saskaņā ar 
dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem tā, 
kā tas notiktu, ja persona būtu izpildījusi 
visus apdrošināšanas periodus saskaņā ar 
minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Šos 
pabalstus piešķir dzīvesvietas dalībvalsts 
iestāde. Šajā punktā minētajam pilnīgam 
bezdarbniekam, kuram būtu tiesības uz 
bezdarbnieka pabalstu tikai saskaņā ar 
kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem, ja 
viņš tajā dzīvotu, ir alternatīva iespēja – 
viņš var izvēlēties nodot sevi minētās 
dalībvalsts nodarbinātības dienestu rīcībā 
un saņemt pabalstus saskaņā ar šīs 
dalībvalsts tiesību aktiem tā, kā tas 
notiktu, ja viņš tur dzīvotu.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, pilnīgs 
bezdarbnieks, kas savas pēdējās darbības 
laikā nodarbinātas vai pašnodarbinātas 
personas statusā dzīvojis dalībvalstī, kura 
nav kompetentā dalībvalsts, un kas nav 
izpildījis vismaz 15 mēnešus ilgu 
nepārtrauktas bezdarbnieka 
apdrošināšanas periodu tikai un vienīgi 
saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību 
aktiem, nodod sevi dzīvesvietas dalībvalsts 
nodarbinātības dienestu rīcībā. Šāda 
persona saņem pabalstus saskaņā ar 
dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem tā, 
kā tas notiktu, ja persona būtu izpildījusi 
visus apdrošināšanas periodus saskaņā ar 
minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Šos 
pabalstus piešķir dzīvesvietas dalībvalsts 
iestāde.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0386/192

Grozījums Nr. 192
David Casa, Sven Schulze
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 987/2009
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Ja lūgumu nosūtījušajai iestādei pēc 
apstiprinošo pierādījumu saņemšanas 
joprojām ir šaubas par dokumenta 
derīgumu vai to faktu pareizību, uz kuriem 
dokumentā norādītā informācija balstās, 
vai tā uzskata, ka informācija, pamatojoties 
uz kuru dokuments ir izsniegts, nav 
pareiza, tā var iesniegt attiecīgus 
pierādījumus un nosūtīt jaunu lūgumu 
sniegt skaidrojumu un attiecīgā gadījumā 
pieprasīt, lai izdevējiestāde atsauc minēto 
dokumentu, ievērojot iepriekš minēto 
procedūru un termiņus.

c) Ja lūgumu nosūtījušajai iestādei pēc 
apstiprinošo pierādījumu saņemšanas 
joprojām ir šaubas par dokumenta 
derīgumu vai to faktu pareizību, uz kuriem 
dokumentā norādītā informācija balstās, 
vai tā uzskata, ka informācija, pamatojoties 
uz kuru dokuments ir izsniegts, nav 
pareiza, tā iesniedz attiecīgus pierādījumus 
un nosūta jaunu lūgumu sniegt 
skaidrojumu, un attiecīgā gadījumā 
pieprasa, lai izdevējiestāde atsauc minēto 
dokumentu, ievērojot iepriekš minēto 
procedūru un termiņus.
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10.4.2019 A8-0386/193

Grozījums Nr. 193
David Casa, Sven Schulze
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 987/2009
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Ja izdevējiestāde, pārskatījusi 
dokumenta izsniegšanas pamatojumu, 
nevar konstatēt kļūdas, tā nosūta lūgumu 
nosūtījušajai iestādei visus apstiprinošos 
pierādījumus 25 dienu laikā no lūguma 
saņemšanas dienas. Steidzamos gadījumos, 
ja lūgumā ir skaidri norādīti steidzamības 
iemesli, to izdara divās darba dienās no 
lūguma saņemšanas dienas, neraugoties uz 
to, ka izdevējiestāde var nebūt izpildījusi 
savu izskatīšanu saskaņā ar a) apakšpunktu 
iepriekš.

b) Ja izdevējiestāde, pārskatījusi 
dokumenta izsniegšanas pamatojumu, 
nevar konstatēt kļūdas, tā nosūta lūgumu 
nosūtījušajai iestādei visus apstiprinošos 
pierādījumus 30 darba dienu laikā no 
lūguma saņemšanas dienas. Gadījumos, 
kuri ir steidzami, jo ir jāaizsargā 
attiecīgās personas tiesības, un ja lūgumā 
ir skaidri norādīti steidzamības iemesli, to 
izdara piecās darba dienās no lūguma 
saņemšanas dienas, neraugoties uz to, ka 
izdevējiestāde var nebūt izpildījusi savu 
izskatīšanu saskaņā ar a) apakšpunktu 
iepriekš.
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10.4.2019 A8-0386/194

Grozījums Nr. 194
David Casa, Sven Schulze
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 987/2009
5. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7.a regulas 5. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Ja attiecīgās iestādes nevar 
vienoties, kompetentās iestādes lietu var 
iesniegt Administratīvajā komisijā ne ātrāk 
kā mēnesi pēc dienas, kad iestāde, kas 
saņēma dokumentu, iesniedza savu 
pieprasījumu.  Administratīvā komisija 
cenšas samierināt puses sešu mēnešu laikā 
no lietas iesniegšanas dienas.

“4. Ja attiecīgās iestādes nevar 
vienoties, kompetentās varas iestādes lietu 
var iesniegt Administratīvajā komisijā. 
Administratīvā komisija cenšas samierināt 
puses četru mēnešu laikā no lietas 
iesniegšanas dienas.

Kompetentās varas iestādes un attiecīgās 
iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai 
piemērotu Administratīvās komisijas 
lēmumu, neskarot dalībvalstu tiesību 
aktos, šajā regulā vai Līgumos paredzētās 
attiecīgo varas iestāžu, iestāžu un personu 
tiesības izmantot procedūras un vērsties 
pie tiesu iestādēm.”

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/195

Grozījums Nr. 195
David Casa, Sven Schulze
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23. punkts – a apakšpunkts

56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punktā vārdus "65. panta 
2. punktu" aizstāj ar vārdiem "65. panta 4. 
punktu";

a) panta 1. punktā vārdus “65. panta 2. 
punktu” aizstāj ar vārdiem “65. panta 2. un 
4. punktu un 65.a pantu”;

Or. en


