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LV Vienoti daudzveidībā LV

16.4.2019 A8-0386/203

Grozījums Nr. 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz bezdarbnieka 
pabalstiem visām dalībvalstīm būtu vienādi 
jāpiemēro noteikumi par apdrošināšanas 
periodu summēšanu. Izņemot 65. panta 2. 
punktā minētos pārrobežu darba ņēmējus, 
uz noteikumiem par periodu summēšanu 
nolūkā dot tiesības uz bezdarbnieka 
pabalstiem būtu jāattiecina nosacījums, ka 
apdrošinātās personas pēdējā 
apdrošināšana attiecīgajā dalībvalstī ir 
bijusi vismaz trīs mēnešus ilga. 
Dalībvalstij, kas iepriekš bija kompetenta, 
būtu jākļūst kompetentai attiecībā uz visām 
apdrošinātajām personām, ka neatbilst šim 
nosacījumam. Šajā gadījumā reģistrācijai 
tās dalībvalsts nodarbinātības dienestos, 
kurā ir izpildīta pēdējā personas 
apdrošināšana, vajadzētu būt tādām pašām 
sekām kā reģistrācijai tās dalībvalsts 
nodarbinātības dienestos, kurā persona ir 
bijusi apdrošināta pirms tam.

(8) Attiecībā uz bezdarbnieka 
pabalstiem visām dalībvalstīm būtu vienādi 
jāpiemēro noteikumi par apdrošināšanas 
periodu summēšanu. Izņemot 65. panta 
2. punktā minētos pārrobežu darba 
ņēmējus, lai nodrošinātu pietiekamu 
saikni ar dalībvalsti, kurā persona ir 
nodarbināta, uz noteikumiem par periodu 
summēšanu nolūkā dot tiesības uz 
bezdarbnieka pabalstiem būtu jāattiecina 
nosacījums, ka apdrošinātās personas 
pēdējā apdrošināšana attiecīgajā dalībvalstī 
ir bijusi vismaz 12 nedēļas ilga. 
Dalībvalstij, kas iepriekš bija kompetenta, 
būtu jākļūst kompetentai attiecībā uz visām 
apdrošinātajām personām, ka neatbilst šim 
nosacījumam. Šajā gadījumā reģistrācijai 
tās dalībvalsts nodarbinātības dienestos, 
kurā ir izpildīta pēdējā personas 
apdrošināšana, vajadzētu būt tādām pašām 
sekām kā reģistrācijai tās dalībvalsts 
nodarbinātības dienestos, kurā persona ir 
bijusi apdrošināta pirms tam.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

16.4.2019 A8-0386/204

Grozījums Nr. 204
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar ieteikumiem 2013. 
gada ziņojumā par ES pilsonību35 ir 
nepieciešams bezdarbnieka pabalstu 
eksporta minimālo ilgumu pagarināt no 
trim līdz sešiem mēnešiem, lai uzlabotu 
tādu bezdarbnieku, kas pārceļas uz citu 
dalībvalsti nolūkā meklēt darbu, iespējas 
kopumā un iespējas reintegrēties darba 
tirgū un lai risinātu prasmju neatbilstību 
vajadzībām pāri robežām.

svītrots

__________________
35 COM(2013)0269 final.
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16.4.2019 A8-0386/205

Grozījums Nr. 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL 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 – 19. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2014
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izņemot 65. panta 2. punktā 
minētos gadījumus, 6. pantu piemēro 
atkarībā no tā, vai attiecīgās personas 
pēdējās apdrošināšanas, nodarbinātības vai 
pašnodarbinātības periods atbilstīgi tiesību 
aktiem, saskaņā ar kuriem ir pieprasīti 
pabalsti, ir bijis vismaz trīs mēnešus ilgs.

1. Izņemot 65. panta 2. punktā 
minētos gadījumus, lai nodrošinātu 
pietiekamu saikni ar dalībvalsti, kurā 
persona ir nodarbināta, 6. pantu piemēro 
atkarībā no tā, vai attiecīgās personas 
pēdējās apdrošināšanas, nodarbinātības vai 
pašnodarbinātības periods atbilstīgi tiesību 
aktiem, saskaņā ar kuriem ir pieprasīti 
pabalsti, ir bijis vismaz 12 nedēļas ilgs.

Or. en
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16.4.2019 A8-0386/206

Grozījums Nr. 206
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL 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 – 20. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 883/2014
64. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punkta c) apakšpunktā 
vārdu “trīs” aizstāj ar vārdu “sešus” un 
vārdus “trīs mēnešu laika posmu līdz 
sešiem mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “sešu 
mēnešu laika posmu līdz tā perioda 
beigām, kurā viņam ir tiesības uz 
pabalstiem”;

(a) panta 1. punkta c) apakšpunktā 
vārdus “trīs mēnešu laika posmu līdz 
sešiem mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “trīs 
mēnešu laika posmu līdz tā perioda 
beigām, kurā viņam ir tiesības uz 
pabalstiem”;
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16.4.2019 A8-0386/207

Grozījums Nr. 207
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL 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 – 20. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 883/2014
64. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 3. punktā vārdu “trīs” aizstāj 
ar vārdu “seši” un vārdus “sešiem 
mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “tā perioda 
beigām, kurā ir tiesības uz pabalstiem”.

(b) panta 3. punktā vārdus “sešiem 
mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “tā perioda 
beigām, kurā ir tiesības uz pabalstiem”.

Or. en


