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direktīvas
2006/2275(INI))

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 1
1. a) punkts (jauns)

–1. a) atgādina, ka pakalpojumus izslēdza no Iekšējā tirgus pakalpojumu direktīvas, jo tos 
nevar pielīdzināt citiem komercpakalpojumiem, un tas ir saistīts ar politisko izvēli 
Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 2
–1. b) punkts (jauns)

–1. b) atgādina par katra pacienta tiesībām saņemt veselības aprūpi tuvu dzīves vietai un 
savā dzimtajā valodā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. uzsver, ka veselības aprūpes pakalpojumi arī ir vispārējas nozīmes pakalpojumi;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 4
1. punkts

1. uzsver, ka veselības aprūpes pakalpojumi arī ir daļa no Eiropas sociālā modeļa un 
iespēja izmantot pārrobežu veselības aprūpi, kā arī brīva pacientu un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju kustība varēs uzlabot ārstēšanas rezultātus; tomēr uzskata, ka 
veselības aprūpes pakalpojumi nav līdzīgi citiem pakalpojumiem un ka ir 
nepieciešami īpaši pasākumi, lai nodrošinātu, ka ikvienai personai nepieciešamības 
gadījumā nevis atbilstoši personas maksātspējai ir iespējams izmantot kvalitatīvu 
veselības aprūpi; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 5
1. punkts

1. uzsver, ka ir nepieciešamas pieņemt juridiskus nosacījumus ES, lai sekmētu iespēju 
izmantot pārrobežu veselības aprūpi, kā arī pacientu brīvu kustību un lai uzlabotu 
veselības aprūpi un veselības aprūpes apstākļus; piezīmē, ka nepieciešams izmantot 
papildu veselības apdrošināšanu kā iespējamo paņēmienu, lai universāli 
nodrošinātu kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 6
1. punkts

1. uzsver, ka veselības aprūpes pakalpojumi nav tādi paši iekšējā tirgus pakalpojumi kā 
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komercpakalpojumi un iespēja izmantot pārrobežu veselības aprūpi, kā arī brīva 
pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju kustība uzlabos ārstēšanas 
rezultātus tikai tad, ja katrā dalībvalstī un Eiropas līmenī tiek īstenota reāla politika 
attiecībā uz veselības aprūpi un iespēju to izmantot;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 7
1. punkts

1. uzsver, ka (svītrojums) iespēja izmantot pārrobežu veselības aprūpi, kā arī brīva 
pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju kustība uzlabos ārstēšanas 
rezultātus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 8
1. punkts

1. uzsver, ka veselības aprūpes pakalpojumi nodrošina iespēju izmantot pārrobežu 
veselības aprūpi, kā arī pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju brīvu 
kustību un uzlabos ārstēšanas rezultātus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 9
1. punkts

1. uzsver, ka veselības aprūpes pakalpojumi ir īpaši iekšējā tirgus pakalpojumi un iespēja 
izmantot pārrobežu veselības aprūpi, kā arī brīva pacientu un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju kustība atsevišķos gadījumos var uzlabot ārstēšanas rezultātus; 
uzskata, ka pacientu mobilitāte nekādā gadījumā nedrīkst novest pie dempinga starp 
veselības aprūpes sistēmām un nedrīkst mazināt veselības aprūpes drošumu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 10
1. punkts

1. uzsver, ka veselības aprūpes pakalpojumi arī ir iekšējā tirgus pakalpojumi un iespēja 
izmantot pārrobežu veselības aprūpi, kā arī brīva pacientu un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju kustība uzlabos ārstēšanas rezultātus; tomēr uzskata, ka 
pirmajam nosacījumam jābūt, ka visi pacienti var saņemt pienācīgu ārstēšanu savā 
valstī;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 11
1. a) punkts (jauns)

1. a) atzinīgi vērtē Komisijas apspriešanos par Kopienas rīcību attiecībā uz veselības 
aprūpes pakalpojumiem, tostarp ciešāku sadarbību pārrobežu administratīvas 
vadības jomā un veselības apdrošināšanas jomā; uzsver, ka veselības aprūpes 
specifikas dēļ ir nepieciešami vairāki panti nevis tikai viens pants pamatdirektīvā 
par vispārējas nozīmes pakalpojumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 12
1. a) punkts (jauns)

1. a) atzīmē, ka veselības aprūpē prioritāte ir jāpiešķir pacientu veselībai, veselības 
aprūpes kvalitātei un iespējai izmantot veselības aprūpi un nevis finansiāliem 
apsvērumiem;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 13
1. b) punkts (jauns)

1. b) uzskata, ka visiem Eiropas pilsoņiem, neatkarīgi no viņu finanšu līdzekļiem jābūt 
iespējai saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 14
1. a) punkts (jauns)

1. a) uzskata, ka citā dalībvalstī veiktas ārstēšanās izdevumu atmaksa par tādu slimību, 
kura nav akūta, ir jāgarantē, ja savā valstī pacientam ārstēšana ir ilgi jāgaida vai 
ārstēšanas kvalitāte šajā valstī ir zemāka nekā citā dalībvalstī;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 15
1. b) punkts (jauns)

1. b) uzskata, ka pacientiem ir tiesības saņemt pienācīgu ārstēšanu savā valstī un ka 
nekādā veidā nav pieļaujams piespiest pacientus ārstēties citā valstī, kurā ir 
mazākas izmaksas;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 16
2. punkts

dzēsts

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 17
2. punkts

2. piezīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstis pietiekami neveicina veselības aprūpi kā 
rezultātā tiek ierobežotas pacientu tiesības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 18
2. punkts

2. atzinīgi vērtē veselības aprūpes pakalpojumu izslēgšanu no pakalpojumu direktīvas 
darbības jomas tāpēc, ka veselības aprūpe ir nozīmīga sabiedrībai kopumā, un 
uzsver, ka iespēja saņemt universālu veselības aprūpi ir galvenā dalībvalstu 
prioritāte vienlaikus ar izglītību;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Karin Jöns

Grozījums Nr. 19
2. punkts

2. atzinīgi vērtē veselības aprūpes pakalpojumu izslēgšanu no pakalpojumu direktīvas 
darbības jomas un par Komisijas iniciatīvu, lai uzsāktu apspriežu procedūru par to 
kā labāk īstenot Kopienas rīcību, lai nodrošinātu drošu, kvalitatīvu un efektīvu 
pamatu pārrobežu veselības aprūpes aspektiem; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 20
2. punkts

2. atzinīgi vērtē veselības aprūpes pakalpojumu izslēgšanu no pakalpojumu direktīvas 
darbības jomas un faktu, ka, izslēdzot veselības aprūpes pakalpojumus no 
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pakalpojumu direktīvas darbības jomas, tiek atzīts, ka veselības aprūpes 
pakalpojumi ir specifiski pakalpojumi un tos nevar reglamentēt ar tādiem pašiem 
noteikumiem kā citus pakalpojumus;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 21
2. punkts

2. atzinīgi vērtē Komisijas rīcību, it īpaši publiskas apspriedes uzsākšanu saistībā ar 
Kopienas rīcību veselības aprūpes pakalpojumu jomā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 22
2. punkts

2. uzskata, ka veselības aprūpes pakalpojumu izslēgšana no pakalpojumu direktīvas 
darbības jomas nenozīmē, ka dalībvalstis vairs netiek stingri mudinātas likvidēt 
nepamatotus šķēršļus pārvietošanās brīvībai; aicina Komisiju sniegt konkrētus 
priekšlikumus, lai sekmētu un uzraudzītu panākumus šajā jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 23
2. punkts

2. atzinīgi vērtē veselības aprūpes pakalpojumu izslēgšanu no pakalpojumu direktīvas 
darbības jomas, ņemot vērā specifiku, kāda ir pārrobežu veselības aprūpei, kura 
sniedz ieguldījumu sabiedrības veselības uzlabošanā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 24
2. punkts

2. kopš veselības aprūpes pakalpojumi ir izslēgti no pakalpojumu direktīvas darbības 
jomas, ir svarīgi, ka dalībvalstis atceļ nepamatotus šķēršļus pārvietošanās brīvībai, lai 
uzlabotu pacientu iespēju saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 25
2. punkts

2. uzskata, ka ar veselības aprūpes pakalpojumu izslēgšanu no pakalpojumu direktīvas 
darbības jomas nenozīmē, ka dalībvalstis vairs netiek stingri mudinātas likvidēt 
nepamatotus šķēršļus pārvietošanās brīvībai; aicina Komisiju sniegt konkrētus 
priekšlikumus, lai sekmētu un uzraudzītu panākumus šajā jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 26
2. a) punkts (jauns)

2. a) uzsver, ka veselības aprūpes uzlabošana katrā dalībvalstī ir vēl viens veids kā 
atsaukties uz pacientu mobilitāti; šajā sakarā uzskata, ka ir jāpieprasa stingrāk 
piemērot Direktīvu 89/105/EEK (direktīvu par pārredzamību), kā arī ir jāsekmē 
Eiropas balvas medicīnā izveidošana un vairāk jāsekmē centralizētas procedūras 
piemērošana, lai apstiprinātu medikamentu tirdzniecību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 27
3. punkts

3. pilnībā ievēro Eiropadomes secinājumus par Eiropas veselības aprūpes sistēmu 
universalitāti, solidaritāti un vienlīdzību un EK līguma 152. panta noteikumus;
piezīmē, ka Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) ir skaidri atzinusi pacientu mobilitāti;
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Or. nl

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Karin Jöns

Grozījums Nr. 28
3. punkts

3. pilnībā ievērojot Eiropadomes secinājumus par Eiropas veselības aprūpes sistēmu 
pamatvērtības — universalitāti, solidaritāti un vienlīdzību, uz kurām šī sistēma 
balstās, un EK līguma 152. panta noteikumus, uzsver, ka Eiropas Kopienu Tiesa 
(EKT) izskata lietas saistībā ar pacientu tiesībām saņemt ārstēšanos ārzemēs un 
saņemt no savas valsts veselības aprūpes sistēmas ārstēšanās izdevumu 
atmaksājumu attiecīgos gadījumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 29
3. punkts

3. uzsver Eiropadomes secinājumus par Eiropas veselības aprūpes sistēmu universalitāti, 
solidaritāti un vienlīdzību un EK līguma 136., 137. un 152. panta noteikumus, un 
piezīmē, ka Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) ir skaidri atzinusi iekšējā tirgus 
pamatbrīvību piemērojamību veselības aprūpei, to skaidri attiecinot uz kvalitātes 
jautājumiem un piekļuvi veselības aprūpei, nepastāvot skaidrai Eiropas Savienības 
nostājai šajā jautājumā, un uzskata, ka tā ir iestāžu atbildība izstrādāt pacientu 
mobilitātes sistēmu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 30
3. punkts

3. pilnībā ievērojot Eiropadomes secinājumus par Eiropas veselības aprūpes sistēmu 
universalitāti, solidaritāti un vienlīdzību un EK līguma 152. panta ierobežotos 
noteikumus, uzsver, ka Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) ir skaidri atzinusi iekšējā tirgus 
pamatbrīvību piemērojamību veselības aprūpei (svītrojums);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 31
3. a) punkts (jauns)

3. a) uzskata, ka Eiropas Kopienu Tiesa nedrīkst balstīt savus lēmumus uz pārvietošanās 
brīvību, bet tai vairāk jāapsver brīvas pacientu pārvietošanās ietekme uz veselības 
aprūpes pakalpojumu darbību, veselības aprūpes sistēmu finansēšana, iespēja 
saņemt veselības aprūpi, vienlīdzība un solidaritāte;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 32
3. a) punkts (jauns)

3. a) atzīst, ka atklātas robežas sniegs ieguvumu veselības aprūpes pakalpojumu 
uzlabošanā; uzsver, ka dalībvalstīs ir atšķirīgas ārstēšanas metodes un atšķirīgi 
pacientu izdzīvošanas rādītāji;  uzskata, ka veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte 
uzlabosies, ja apmainīsies ar ārstēšanas metodēm, nevis pastāvot neierobežotai 
pacientu mobilitāte;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 33
3. a) punkts (jauns)

3. a) uzsver, ka ir nepieciešams nodalīt veselības aprūpes pakalpojumu brīvu kustība un 
pacientu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārpus savas dalībvalsts;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 34
4. punkts

4. atzīst, ka pastāv pieprasījums pēc pienācīgi regulētiem, kvalitatīviem un 
farmaceitiskiem pārrobežu (svītrojums) pakalpojumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 35
4. punkts

4. atzīst, ka pastāv pieprasījums pēc kvalitatīviem veselības pakalpojumiem;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 36
4. punkts

4. atzīst, ka pastāv pieprasījums pēc pārrobežu veselības pakalpojumiem, bet tas attiecas 
tikai uz nelielu daļu pacientu pierobežas reģionos; uzskata, ka dalībvalstīm jābūt 
spējīgām strādāt, lai savstarpēji vienotos par veselības aprūpes nodrošināšanu 
pierobežas reģionos, un ka jautājumi par izdevumu atmaksāšanu jārisina līgumu 
veidā starp pakalpojumu sniedzējiem vai teritorijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 37
4. punkts

4. atzīst, ka pastāv pieprasījums pēc pārrobežu veselības pakalpojumiem; tomēr piezīmē, 
ka sniegtajos pārskatos redzams, ka lielākā daļa cilvēku vēlētos saņemt kvalitatīvu 
ārstēšanu tuvu savai dzīves vietai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 38
4. punkts

4. atzīst, ka pastāv pieprasījums pēc pārrobežu veselības pakalpojumiem; uzskata, lai 
nodrošinātu piemērotāko likumdošanas pamatu, Komisija iepriekš, pirmkārt, ir 
rūpīgi jāizpēta pacientu mobilitātes reālā nepieciešamība un, otrkārt , ir jānosaka 
sabiedrības grupas, kurām pacientu mobilitāti var piemērot, vienlaikus novērtējot 
pacientu mobilitātes ietekmi uz veselības aprūpes sistēmām; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 39
4. punkts

4. atzīst, ka pastāv pieprasījums pēc pārrobežu veselības pakalpojumiem un 
pieprasījums pēc sadarbības un pēc zinātniski tehnoloģiskās pieredzes apmaiņas 
starp specializētiem medicīnas centriem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 40
4. punkts

4. Atzīst, ka pastāv pieprasījums pēc pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 41
4. a) punkts (jauns)

4. a) uzsver, ka ir vēlams nodalīt, no vienas puses, tos pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumus, kuri tiek sniegti vienā vai otrā pusē robežai, kura ir kopīga divām 
dalībvalstīm, lai saglabātu un piedāvātu pacientiem iespēju saņemt kvalitatīvu 
veselības aprūpi un, no otras puses, starptautiskos veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējus Eiropas Savienībā, kuriem veselības aprūpe jāsniedz reti sastopamu 
slimību ārstēšanā, vai tādu slimību ārstēšanā, kuras nav saņēmušas farmācijas 
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nozares atbalstu, un/vai slimību gadījumā, kurām vajadzīgas īpašas un ļoti dārgas 
tehnoloģijas (veselības aprūpes uzziņu centri), jeb lai nodrošinātu iespēju saņemt 
veselības aprūpi, kuru pašreiz nevar nodrošināt dalībvalsts vai valsts, kurā dzīvo 
pacients;

Or. fr

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 42
5. punkts

5. norāda, ka Regula (EK) Nr. 1408/71 un Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, kā arī Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu neaptver jautājumus, kuri trūkst ES tiesību aktos vai 
neapstiprina sertificētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pašreizējo 
kvalifikāciju; uzskata, ka pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā netiek 
nodrošināta pacientu drošība un tiesības un ka pastāv juridiskas neskaidrības par 
izdevumu atmaksas mehānismu, valsts iestāžu saistībām sniegt regulējošu 
informāciju, pienākumu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus un noteikumiem par 
riska pārvaldību pacientiem, kas veselības pakalpojumus apmaksā paši;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 43
5. punkts

5. norāda, ka Regula (EK) Nr. 1408/71 un Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, kā arī Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu neaptver visus jautājumus, kuri trūkst ES tiesību aktos; uzskata, 
ka pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā netiek nodrošināta pacientu 
drošība un tiesības un ka pastāv juridiskas neskaidrības par izdevumu atmaksas 
mehānismu (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Karin Jöns

Grozījums Nr. 44
5. punkts

5. norāda, ka Regula (EK) Nr. 1408/71 un Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
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nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, kā arī Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu neaptver jautājumus, kuri trūkst ES tiesību aktos; uzskata, ka 
pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā netiek nodrošināta pacientu 
drošība un tiesības un ka pastāv juridiskas neskaidrības par izdevumu atmaksas 
mehānismu, pienākumu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus gan sākotnējai, gan 
plānotajai ārstēšanai un noteikumiem par riska pārvaldību pacientiem, kas veselības 
pakalpojumus apmaksā paši;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 45
5. punkts

5. norāda, ka Regula (EK) Nr. 1408/71 un Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, kā arī Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu neaptver jautājumus, kuri trūkst ES tiesību aktos; uzskata, ka 
pārrobežu veselības aprūpes (svītrojums) sniegšanā netiek nodrošināta pacientu 
drošība un tiesības un ka pastāv juridiskas neskaidrības par izdevumu atmaksas 
mehānismu, pienākumu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus un noteikumiem par 
riska pārvaldību pacientiem, kas veselības pakalpojumus apmaksā paši;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 46
5. punkts

5. norāda, ka Regula (EK) Nr. 1408/71 un Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, kā arī Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu neaptver jautājumus, kuri trūkst ES tiesību aktos; uzskata, ka 
pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā pašreiz netiek nodrošināta 
pacientu drošība un tiesības un ka pastāv juridiskas neskaidrības par izdevumu 
atmaksas mehānismu, pienākumu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus un 
noteikumiem par riska pārvaldību pacientiem, kas veselības pakalpojumus apmaksā 
paši;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 47
5. a) punkts (jauns)

5. a) uzskata, ka veselības aprūpes tirgus pienācīga darbība attiecas arī uz to, ka ir 
jātransponē Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kā arī uz 
valodu zināšanām, lai nodrošinātu pilnīgu komunikāciju starp veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju un pacientu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 48
6. punkts

6. turklāt norāda, ka jāveic pasākumi, lai visiem pacientiem būtu iespēja saņemt skaidri 
saprotamu informāciju, bet datu apmaiņa un informācija par veselības aprūpi 
pacientiem jāsniedz pārredzami;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 49
6. punkts

6. turklāt norāda, ka trūkst informācijas pacientiem, bet uzsver, ka šādu informāciju 
par veselības aprūpes sniegšanu, farmaceitiskajiem produktiem un ārstēšanu 
jānodrošina neatkarīgām trešām pusēm, kuras darbojas farmācijas nozarē; piezīmē, 
ka ir nepieciešams informēt pacientus par pacientu tiesībām, ja izvēlas ārstēties 
ārzemēs ; ierosina, ka dalībvalsts sociālās apdrošināšanas iestādēm jānodrošina 
informācija kampaņu veidā savām filiālēm visās dalībvalstīs, un it īpaši informācija 
par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes pastāvēšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 50
6. punkts

6. turklāt norāda, ka trūkst noteikumi, kas nodrošinātu pacientu un valsts iestāžu
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piekļuvi informācijai un to informācijas avotu likumīgumu, kuri sniedz ziņas par 
veselības aprūpes sniegšanu, sertificētiem veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem, farmaceitiskajiem produktiem un ārstēšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 51
6. punkts

6. turklāt norāda, ka trūkst noteikumi, kas nodrošinātu pacientu piekļuvi informācijai un 
to informācijas avotu likumīgumu, kuri sniedz ziņas par veselības aprūpes sniegšanu, 
farmaceitiskajiem produktiem un ārstēšanu; uzskata, ka ES var būt ievērojam loma, 
lai uzlabotu pacientu iespēju saņemt informāciju par pārrobežu mobilitāti, 
koordinējot sadarbību šajā jomā starp dalībvalstīm;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 52
6. punkts

6. turklāt norāda, ka trūkst noteikumi, kas nodrošinātu pacientu piekļuvi informācijai un 
to informācijas avotu likumīgumu, kuri sniedz ziņas par veselības aprūpes sniegšanu, 
farmaceitiskajiem produktiem un ārstēšanu un cer, ka gaidāmais Eiropas Komisijas 
ziņojums par šo jautājumu sniegs priekšlikumus, lai uzlabotu šo situāciju 
nākamajos mēnešos;

Or. de

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 53
6. punkts

6. turklāt norāda, ka trūkst noteikumi, kas nodrošinātu pacientu piekļuvi informācijai un 
to informācijas avotu likumīgumu, kuri sniedz ziņas par veselības aprūpes sniegšanu, 
farmaceitiskajiem produktiem un ārstēšanu; piezīmē, ka pašreiz joprojām trūkst 
veselības rādītāji Eiropā un ka Eiropas veselības apdrošināšanas karte joprojām 
nesniedz iespēju sekmēt informācijas apmaiņu starp veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 54
6. a) punkts (jauns)

6. a) uzskata, ka saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju plašāku mobilitāti 
Eiropā ir nepieciešams iekļaut Eiropas tiesību aktu sistēmā valsts iestāžu 
pienākumu apmainīties ar informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju reģistrāciju un disciplināru informāciju, ja ir apdraudēta pacienta 
drošība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 55
7. punkts

dzēsts

Or. en

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 56
7. punkts

7. uzskata, ka tiesību aktu sistēmas ieviešana Kopienas līmenī ir labākais veids kā 
pacientiem, valsts veselības aprūpes sistēmām un privātajiem veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt juridisko noteiktību; šādai tiesību aktu 
sistēmai jānodrošina atbilstība universalitātes, solidaritātes un vienlīdzīgas iespējas, 
kvalitātes, drošuma un ilgstamības principiem; tai arī jāgarantē dalībvalstu spēja 
saglabāt apstiprināšanas sistēmu atbilstoši Kopienas tiesību aktiem par cenu 
regulēšanu un veselības aprūpes plānošanu, tādējādi nodrošinot tām iespēju 
organizēt un finansēt valsts veselības aprūpes sistēmas;

Or. en



AM\653221LV.doc PE 384.411v02-00 18/23 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 57
7. punkts

7. uzskata, ka, veselības aprūpi nedrīkst iekļaut tirgus regulās un ka nepieciešams izpētīt 
iespēju universāli nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, likvidējot 
pārlieku birokrātiskus noteikumus un ieviešot pārredzamus finanšu noteikumus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 58
7. punkts

7. uzskata, ka ir nepieciešams turpināt apsvērt Eiropas tiesību aktu sistēmu veselības 
aprūpes pakalpojumiem, lai nodrošinātu pacientu tiesības vienlīdzīgi saņemt 
kvalitatīvu veselības aprūpi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 59
7. punkts

7. uzskata, ka (svītrojums) plašākai Eiropas tiesību aktu sistēmai jānodrošina pacientu 
tiesības un garantijas, kādas viņiem pienākas savā valstī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 60
7. punkts

7. uzskata, ka iekšējā tirgus princips par brīvu pārvietošanos ir jāiekļauj (svītrojums)
Eiropas tiesību aktu sistēmā, uzsverot pacientu tiesības un garantijas, kādas viņiem 
pienākas ES; piezīmē, ka ikvienā ierosinātajā tiesību aktā ir iekļauta reglamentējošo 
iestāžu juridiska saistība apmainīties ar informāciju par veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju un disciplināru informāciju sabiedrības un 
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pacientu veselības interesēs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 61
7. punkts

7. uzskata, ka, lai nodrošinātu tādas pacientu tiesības un garantijas, kādas viņiem 
pienākas savā valstī, pārrobežu veselības aprūpe ir jāiekļauj plašākā Eiropas tiesību 
aktu sistēmā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 62
7. punkts

7. neuzskata, ka, lai nodrošinātu tādas pacientu tiesības un garantijas, kādas viņiem 
pienākas savā valstī, iekšējā tirgus principi ir jāiekļauj plašākā Eiropas tiesību aktu 
sistēmā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 63
7. a) punkts (jauns)

7. a) uzskata, ka šķēršļi pacientu mobilitātei starp dalībvalstīm vispirms ir jānovērš, 
izmantojot dalībvalstu sadarbību;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 64
7. b) punkts (jauns)

7. b) uzskata, ka pacientu mobilitātei vienmēr jābūt pacientu brīvai izvēlei un pacientu 
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brīvu izvēli nekādi nedrīkst ietekmēt;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 65
7. c) punkts (jauns)

7. c) uzskata, ka lēmums par brīvu pārvietošanos, lai saņemtu veselības aprūpes 
pakalpojumus, ir jāpieņem katrai dalībvalstij atsevišķi;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 66
8. punkts

dzēsts

Or. nl

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 67
8. punkts

8. uzskata, ka tiesību aktu sistēmas ieviešana Kopienas līmenī ir labākais veids kā 
nodrošināt juridisko noteiktību pacientiem, valsts veselības aprūpes sistēmām un 
privātajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem; šādai tiesību aktu sistēmai 
jānodrošina atbilstība universalitātes, solidaritātes un vienlīdzīgu iespēju, kvalitātes, 
drošuma un ilgstamības principiem; tai arī jāgarantē dalībvalstu spēja saglabāt 
apstiprināšanas sistēmu atbilstoši Kopienas tiesību aktiem par cenu regulēšanu un 
veselības aprūpes plānošanu, tādējādi nodrošinot tām iespēju organizēt un finansēt 
valsts veselības aprūpes sistēmas.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 68
8. punkts

8. uzskata, ka pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu darbības uzlabojumus nedrīkst 
īstenot uz veselības pamataprūpes rēķina; uzskata, ka šādi uzlabojumi nedrīkst 
ierobežot iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, 
izraisot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju aizbraukšanu uz valstīm, kurās ir 
augsti dzīves standarti.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Karin Jöns

Grozījums Nr. 69
8. punkts

8. uzskata, ka (svītrojums) ES pārrobežu iniciatīvām attiecībā uz veselību būtu 
jāuzlabo iespēja saņemt veselības aprūpi un jāsamazina nekvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšana, lai neatkarīgi no personīgajiem apstākļiem visiem 
cilvēkiem slimības gadījumā garantētu iespēju saņemt augstas kvalitātes veselības 
aprūpi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 70
8. punkts

8. uzskata, ka (svītrojums) veselības aprūpes iekšējā tirgus darbības uzlabošanai bez 
vispārējām un mērķtiecīgām veselības politikām Eiropas Savienības un dalībvalstu 
līmenī paplašina tikai nelielas daļas priviliģētu pacientu iespējas (svītrojums), lai 
tikai viņiem atvieglotu piekļuvi labākajai veselības aprūpei.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 71
8. punkts

8. uzskata, ka pārrobežu veselības aprūpes (svītrojums) darbības uzlabošanai 
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galvenokārt ir jāpaplašina pacientu iespējas Eiropas Savienībā, lai viņiem atvieglotu 
piekļuvi labākajai veselības aprūpei, vienlaikus sniedzot ieguldījumu labākas 
veselības aprūpes nodrošināšanā pacienta izcelsmes valstī.

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 72
8. punkts

8. uzskata, ka veselības aprūpes iekšējā tirgus darbības uzlabošanai saskaņā ar ES 
līguma 49. pantu galvenokārt ir jāpaplašina pacientu iespējas Eiropas Savienībā, lai 
viņiem atvieglotu piekļuvi (svītrojums) labākajai veselības aprūpei un pārrobežu 
veselības aprūpes centriem, vienlaikus atzīstot, ka veselības politika ir dalībvalstu 
kompetencē.

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 73
8. punkts

8. uzskata, ka veselības aprūpes iekšējā tirgus darbības uzlabošanai galvenokārt ir 
jāpaplašina pacientu iespējas Eiropas Savienībā, lai viņiem atvieglotu piekļuvi 
labākajai veselības aprūpei. uzskata par svarīgu uzsvērt, ka veselības aprūpes iekšējā 
tirgus darbības uzlabošana nedrīkst novest pie medicīnas tūrisma palielināšanās.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 74
8. punkts

8. uzskata, ka jaunai Eiropas tiesību aktu sistēmai veselības aprūpes jomā galvenokārt 
ir jāpaplašina pacientu iespējas Eiropas Savienībā, lai viņiem atvieglotu piekļuvi 
labākajai veselības aprūpei.

Or. en
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 75
8. punkts

8. uzskata, ka veselības aprūpes iekšējā tirgus darbības uzlabošanai galvenokārt ir 
jāsniedz ieguldījums pacientu drošības uzlabošanā un jāpaplašina pacientu iespējas 
Eiropas Savienībā, lai viņiem atvieglotu piekļuvi labākajai veselības aprūpei.

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 76
8. a) punkts (jauns)

8. a) uzskata, ka dalībvalstīm vairāk nekā līdz šim jāizmanto pieejamais ES finansējums, 
lai atjaunotu un uzlabotu sabiedrības veselības aprūpes ēkas.

Or. pl


