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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 
2004/689/ES
(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Rady (05126/2015),

– s ohledem na článek 160 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C8-0025/2015),

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0066/2015),

1. schvaluje návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit svůj návrh;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(3) Rada ve svých závěrech ze dne 
17. prosince 1999 o posílení spolupráce 
v oblasti modernizace a zlepšení sociální 
ochrany2 podpořila návrh Komise zavést 
mechanismus posílené spolupráce, který je 
výsledkem práce skupiny vyšších úředníků, 
za účelem provedení této akce. Rada 
zdůraznila, že tento způsob spolupráce by 
se měl týkat všech forem sociální ochrany 
a, je-li to nezbytné, měl by pomoci 
členským státům zlepšit a posílit jejich 
systémy sociální ochrany v souladu s jejich 
vnitrostátními prioritami. Připomněla také, 
že organizování a financování sociální 
ochrany spadá do pravomoci členských 
států, a podpořila čtyři obecné cíle 
vytyčené Komisí v rámci celkové výzvy 
modernizace systémů sociální ochrany,  
tedy: zajistit, aby bylo finančně výhodné 
být zaměstnaný a zajistit jistý příjem, 
zaručit jistý důchod a udržitelné důchodové 
systémy, podporovat sociální začlenění 
a zaručit vysokou a trvalou úroveň 
zdravotní péče; rovněž zdůraznila, že 
rovnost žen a mužů musí být zohledněna 
ve všech činnostech zaměřených na 
dosažení těchto čtyř cílů.  Závěrem Rada 
uznala, že finanční hlediska jsou všem 
těmto cílům společná.

(3) Rada ve svých závěrech ze dne 
17. prosince 1999 o posílení spolupráce 
v oblasti modernizace a zlepšení sociální 
ochrany2 podpořila návrh Komise zavést 
mechanismus posílené spolupráce, který je 
výsledkem práce skupiny vyšších úředníků, 
za účelem provedení této akce. Rada 
zdůraznila, že tento způsob spolupráce by 
se měl týkat všech forem sociální ochrany 
a, je-li to nezbytné, měl by pomoci 
členským státům zlepšit a posílit jejich 
systémy sociální ochrany v souladu s jejich 
vnitrostátními prioritami. Připomněla také, 
že organizování a financování sociální 
ochrany spadá do pravomoci členských 
států, a podpořila čtyři obecné cíle 
vytyčené Komisí v rámci celkové výzvy 
modernizace systémů sociální ochrany, 
tedy: zajistit, aby bylo finančně výhodné 
být zaměstnaný a zajistit jistý příjem, 
zaručit jistý důchod a udržitelné důchodové 
systémy, podporovat sociální začlenění 
a zaručit vysokou a trvalou úroveň 
zdravotní péče pro všechny; rovněž 
zdůraznila, že rovnost žen a mužů musí být 
zohledněna ve všech činnostech 
zaměřených na dosažení těchto čtyř cílů. 
Závěrem Rada uznala, že finanční hlediska 
jsou všem těmto cílům společná.

__________________ __________________
2 Úř. věst. C 8, 12.1.2000, s. 7. 2 Úř. věst. C 8, 12.1.2000, s. 7.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
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Bod odůvodnění 7

Návrh Rady Pozměňovací návrh

(7) Evropská rada ve svých závěrech 
z června 2013 uvedla, že sociální rozměr 
hospodářské a měnové unie (HMU) by měl 
být posílen. Jako první krok je důležité 
lépe sledovat a zohledňovat situaci 
v sociální oblasti a na pracovním trhu 
v rámci HMU, zejména prostřednictvím 
vhodných sociálních ukazatelů a ukazatelů 
zaměstnanosti v kontextu evropského 
semestru. Je rovněž důležité zajistit lepší 
koordinaci politik zaměstnanosti 
a sociálních politik a zároveň plně 
respektovat pravomoci členských států.

(7) Evropská rada ve svých závěrech 
z června 2013 uvedla, že sociální rozměr 
hospodářské a měnové unie (HMU) by měl 
být posílen. Jako první krok je důležité 
lépe sledovat a zohledňovat situaci 
v sociální oblasti a na pracovním trhu 
v rámci HMU, zejména prostřednictvím 
vhodných sociálních ukazatelů a ukazatelů 
zaměstnanosti v kontextu evropského 
semestru. Je rovněž důležité zajistit lepší 
koordinaci politik zaměstnanosti, 
sociálních a socioekonomických politik 
a zároveň plně respektovat pravomoci 
členských států.
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