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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament pri niekoľkých príležitostiach zdôraznil, že je potrebné posilniť kontroly, 
administratívnu spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a v rámci nich s cieľom 
aktívne podporiť výkon práva na voľný pohyb a rozvinúť pomoc a výmenu informácií 
v kontexte boja proti podvodom, ktorý súvisí s vysielaním pracovníkov, pričom zdôraznil 
význam jasných a transparentných informácií pre poskytovateľov služieb a všetky kategórie 
pracovníkov vrátane držiteľov modrej karty EÚ, zamestnancov presunutých v rámci podniku 
alebo osôb s dlhodobým pobytom a ich rodinných príslušníkov. Komisia v tejto súvislosti 
navrhla vytvorenie „Európskeho orgánu práce“ v podobe decentralizovanej agentúry EÚ na 
riešenie výziev spojených s mobilitou pracovnej sily v rámci Únie a zabezpečenie toho, aby 
sa príslušné predpisy EÚ posilnili spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom.

Mobilita pracovnej sily v EÚ je prínosom pre jednotlivcov, sociálnych partnerov, 
hospodárstva i spoločnosti ako celok. Voľný pohyb pracovníkov a sloboda poskytovať služby 
v rámci Únie závisia od jasných, spravodlivých a účinne presadzovaných pravidiel 
cezhraničnej mobility pracovnej sily, rovnako pokiaľ ide o príslušníkov tretích krajín.

Pretrvávajú však obavy o súlad s efektívnym a účinným presadzovaním pravidiel EÚ, čo 
môže ohroziť dôveru vo vnútorný trh a jeho spravodlivosť. Zazneli predovšetkým obavy, že 
mobilní pracovníci môžu byť vystavení zneužívaniu alebo im môžu byť odopierané práva, ale 
aj že podniky musia pôsobiť v neistom či nejasnom podnikateľskom prostredí a nemajú 
rovnaké podmienky. Poskytovanie kvalitných a aktuálnych informácií a služieb verejnosti, 
ktoré sa týkajú jej práv a povinností v cezhraničnom kontexte, treba koordinovať na úrovni 
Únie, aby sa zaistil jednotný, jasný a efektívny prístup. V tejto súvislosti bude Európskemu 
orgánu práce zverených mnoho operačných úloh, konkrétne poskytovanie príslušných 
informácií a služieb jednotlivcom, sociálnym partnerom a zamestnávateľom, ako aj podpora 
členských štátov, pokiaľ ide o spoluprácu, výmenu informácií, jednotné a spoločné kontroly, 
čo je otázka, ktorá má pre spravodajcu mimoriadny význam, upozornenie príslušných 
orgánov v prípade porušenia základných práv a obchodovania s ľuďmi na účely pracovného 
vykorisťovania. Migrácia do Únie vo všetkých jej podobách má nepochybne vplyv na trhy
práce v EÚ.

Spravodajca dôrazne podporuje návrh Komisie týkajúci sa vytvorenia Európskeho orgánu 
práce.

Navrhované zmeny

Keďže orgán by mal prispieť k jasnému, spravodlivému a účinnému presadzovaniu predpisov 
Únie o cezhraničnej mobilite pracovnej sily a ku koordinácii sociálneho zabezpečenia, 
spravodajca podporuje ochranu základných práv, ktorú takéto predpisy zabezpečujú, ako je 
napríklad voľný pohyb osôb a pracovníkov vrátane držiteľov modrej karty EÚ, zamestnancov 
presunutých v rámci podniku a osôb s dlhodobým pobytom a ich rodinných príslušníkov. 
Zároveň podporuje cezhraničné uplatňovanie práv v oblasti spravodlivých a primeraných 
pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, nediskrimináciu 
a boj proti obchodovaniu s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania.

Ďalším dôležitým aspektom pre spravodajcu je problém nedeklarovanej práce. Na tento účel 
spravodajca navrhol zmenu s cieľom poskytnúť jasnú predstavu o riešení problému 
nedeklarovanej práce, ktorý má často cezhraničný rozmer a môže mať vážne dôsledky pre 
dotknutých pracovníkov. Niektoré zraniteľné skupiny, ako sú štátni príslušníci tretích krajín, 
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sú obzvlášť vystavené nedeklarovanej práci a s tým spojenému odopieraniu základných práv 
pracovníkov. Európsky orgán práce by mal udržiavať a ďalej rozvíjať európsku platformu na 
posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce vytvorenú na základe 
rozhodnutia (EÚ) 2016/344 a ďalej posilňovať spoluprácu na úrovni Únie v tejto oblasti.

Podľa názoru spravodajcu majú ustanovenia týkajúce sa spolupráce s ďalšími európskymi 
agentúrami zásadný význam. Spravodajca nabáda Európsky orgán práce na vytvorenie 
účinnej spolupráce s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(Europol) a Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), 
pokiaľ ide o boj proti organizovanej trestnej činnosti. V záujme boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi, s osobitným zreteľom na obchodovanie na účely pracovného vykorisťovania, by mal 
Európsky orgán práce spolupracovať aj s ďalšími agentúrami EÚ, ktoré pôsobia v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí, najmä s agentúrou FRA a koordinátorom pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi.

Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, na spracúvanie osobných údajov podľa tohto návrhu 
sa vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ) 679/2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a 
nariadenia (ES) č. 45/2001. Spravodajca sa usiluje zabezpečiť, aby sa v súlade s týmito 
pravidlami každé spracovanie osobných údajov obmedzilo na nevyhnutný a primeraný 
rozsah. Údaje by sa mali zhromažďovať na konkrétne, explicitné a zákonné účely a nemali by 
sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito účelmi, a spravodajca navrhuje 
objasniť, že orgán a Komisia by sa mali považovať za spoločných prevádzkovateľov na účely 
predpisov o ochrane údajov.

Ďalším dôležitým aspektom pre spravodajcu je boj proti podvodom a spravodajca usiluje 
o jasné odkazy na uplatňovanie nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO) a 
o prípadnom zapojení Európskej prokuratúry do vyšetrovaní, ktoré sa týkajú boja proti 
podvodom v súvislosti s prácou Európskeho orgánu práce.



AD\1166967SK.docx 5/37 PE623.868v03-00

SK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 
usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 
základnými zásadami vnútorného trhu 
Únie, ktoré sú zakotvené v Zmluve o
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(1) Ochrana sociálnych a pracovných 
práv, voľný pohyb pracovníkov, sloboda 
usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 
základnými zásadami vnútorného trhu 
Únie, ktoré sú zakotvené v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje 
o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou zamerané na 
dosiahnutie plnej zamestnanosti a
sociálneho pokroku, a zároveň podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu. V súlade 
s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené okrem iného s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, so zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej 
úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a 
ochrany ľudského zdravia.

(2) Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje 
o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou zamerané na 
dosiahnutie plnej zamestnanosti 
a sociálneho pokroku, podporuje sociálnu 
spravodlivosť a ochranu, bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a
podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu, rovnosť medzi ženami 
a mužmi, solidaritu medzi generáciami 
a ochranu práv dieťaťa, ako aj 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť a solidaritu medzi členskými 
štátmi. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má 
Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní 
svojich politík a činností prihliadať na 
požiadavky spojené okrem iného s 
podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s 
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bojom proti sociálnemu vylúčeniu a 
podporou vysokej úrovne vzdelávania, 
odbornej prípravy a ochrany ľudského 
zdravia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V Charte základných práv 
Európskej únie sa stanovuje právo na 
voľný pohyb osôb a pracovníkov 
v článkoch 15 a 45, právo na 
nediskriminácia v článku 21, právo na 
prístup k bezplatným službám 
zamestnanosti v článku 29, sloboda 
podnikania v článku 16 a právo na 
spravodlivé a primerané pracovné 
podmienky, sociálne zabezpečenie 
a zdravotnú starostlivosť v článkoch 31, 
34 a 35.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Pretrvávajú obavy v súvislosti 
s existujúcimi prekážkami slobody 
pohybu, prístupu k zamestnaniu, prístupu 
k sociálnemu zabezpečeniu a v súvislosti 
s diskrimináciou na vnútornom trhu 
z dôvodu štátnej príslušnosti;

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(2c) Európsky dvor audítorov do svojej 
osobitnej správy č. 6/2018 o voľnom 
pohybe pracovníkov s názvom „Voľný 
pohyb pracovníkov – základná sloboda 
zabezpečená, ale mobilite pracovníkov by 
pomohlo lepšie zameranie finančných 
prostriedkov EÚ“ zahrnul odporúčania 
Komisii na zlepšenie informovanosti 
o nástrojoch týkajúcich sa poskytovania 
informácií o slobode pohybu pracovníkov 
a oznamovania prípadov diskriminácie, 
ako aj na lepšie využívanie dostupných 
informácií s cieľom určiť typy 
diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2d) V mnohých hospodárskych 
odvetviach v Únii dochádza k závažnému 
pracovnému vykorisťovaniu, ktoré má 
vplyv na rôzne skupiny cezhraničných 
pracovníkov, a to občanov Únie, ako aj 
štátnych príslušníkov tretích krajín. Ako 
odporučila Agentúra Európskej únie pre 
základné práva vo svojej správe s názvom 
„Závažné pracovné vykorisťovanie: 
pracovníci pohybujúci sa v rámci EÚ 
alebo sťahujúci sa do EÚ“ z roku 2015, 
takéto praktiky by sa mali riešiť okrem 
iného prostredníctvom komplexného 
systému cielených inšpekcií pracovných 
podmienok;

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Európsky pilier sociálnych práv 
zdôrazňuje, že každý má právo na včasnú 
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a cielenú pomoc na zlepšenie vyhliadok 
zamestnania alebo samostatnej zárobkovej 
činnosti, zdôrazňuje, že každý má právo 
preniesť si nárok na sociálnu ochranu a 
odbornú prípravu počas zmeny 
pracovného miesta, podčiarkuje, že mladí 
ľudia majú právo na ďalšie vzdelávanie, 
učňovskú prípravu, stáž alebo ponuku 
kvalitného pracovného miesta, a 
zdôrazňuje, že nezamestnaní majú právo 
na personalizovanú, trvalú a dôslednú 
podporu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v ich spoločnom 
vyhlásení o legislatívnych prioritách na 
roky 2018 – 2019, Európsky parlament, 
Rada a Komisia sú odhodlaní prijať kroky 
na posilnenie sociálneho rozmeru Únie, a 
to zlepšovaním koordinácie systémov 
sociálneho zabezpečenia36, ochranou 
pracovníkov pred zdravotnými rizikami na 
pracovisku37, zaisťovaním spravodlivého 
zaobchádzania so všetkými účastníkmi 
pracovného trhu Únie vďaka 
modernizovaným pravidlám o vysielaní 
pracovníkov38 a ďalším zlepšovaním 
cezhraničného presadzovania práva Únie.

(4) Ako sa uvádza v ich spoločnom 
vyhlásení o legislatívnych prioritách na 
roky 2018 – 2019, Európsky parlament, 
Rada a Komisia sú odhodlaní prijať kroky 
na posilnenie sociálneho rozmeru Únie, a 
to zlepšovaním koordinácie systémov 
sociálneho zabezpečenia36, ochranou 
všetkých pracovníkov pred zdravotnými 
rizikami na pracovisku37, zaisťovaním 
spravodlivého zaobchádzania so všetkými 
účastníkmi pracovného trhu Únie vďaka 
modernizovaným pravidlám o vysielaní 
pracovníkov38 a ďalším zlepšovaním 
cezhraničného presadzovania práva Únie.

_________________ _________________

36 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia a 
nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa 
stanovuje postup vykonávania nariadenia 
(ES) č. 883/2004 [COM(2016) 815 final].

36 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia a 
nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa 
stanovuje postup vykonávania nariadenia 
(ES) č. 883/2004 [COM(2016) 815 final].

37 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica 
2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred 
rizikami z vystavenia účinkom 
karcinogénov alebo mutagénov pri práci 

37 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica 
2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred 
rizikami z vystavenia účinkom 
karcinogénov alebo mutagénov pri práci 
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[COM(2017) 11 final]. [COM(2017) 11 final].

38 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb 
[COM(2016) 128 final].

38 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb 
[COM(2016) 128 final].

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Mal by sa zriadiť Európsky orgán 
práce (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže 
posilniť spravodlivosť a dôveru vo 
vnútorný trh. Na tento účel by mal orgán 
podporovať členské štáty a Komisiu pri 
zlepšovaní prístupu jednotlivcov a 
zamestnávateľov k informáciám o ich 
právach a povinnostiach v kontexte 
cezhraničnej mobility pracovníkov, ako aj 
prístupu k relevantným službám, mal by 
podporovať dodržiavanie pravidiel a 
spoluprácu medzi členskými štátmi s 
cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň 
by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať 
pri hľadaní riešení cezhraničných sporov 
alebo narušení trhu práce.

(5) Mal by sa zriadiť Európsky orgán 
práce (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže 
uľahčiť cezhraničnú pracovnú mobilitu, 
posilniť sociálnu spravodlivosť a dôveru 
vo vnútorný trh a zabezpečiť rovnaký 
prístup k zamestnaniu a sociálnemu 
zabezpečeniu pre migrujúcich občanov, 
ako aj s cieľom zlepšiť ochranu 
pracovných práv a pomáhať pri riešení 
nezamestnanosti, a to pri súčasnom 
dodržiavaní zásad proporcionality 
a subsidiarity. Na tento účel by mal orgán 
podporovať členské štáty a Komisiu pri 
zlepšovaní prístupu jednotlivcov a 
zamestnávateľov k informáciám o ich 
právach a povinnostiach v kontexte 
cezhraničnej mobility pracovníkov, ako aj 
prístupu k relevantným službám, mal by 
podporovať dodržiavanie pravidiel a 
spoluprácu medzi členskými štátmi s 
cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň 
by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať 
pri hľadaní riešení cezhraničných sporov 
alebo narušení trhu práce.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Orgán by mal pôsobiť v oblastiach 
cezhraničnej mobility pracovníkov a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia 
vrátane voľného pohybu pracovníkov, 
vysielania pracovníkov a vysoko 
mobilného poskytovania služieb. Zároveň 
by mal posilňovať spoluprácu členských 
štátov pri riešení problému nedeklarovanej 
práce. Ak orgán pri výkone svojich 
činností nadobudne podozrenie z 
nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva 
Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako 
napríklad nedodržiavanie pracovných 
podmienok, pravidiel bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci alebo 
zamestnávanie štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí nemajú oprávnenie 
zdržiavať sa na danom území, mal by mať 
možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa 
potreby v týchto veciach spolupracovať s 
Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a 
vnútroštátnymi orgánmi.

(6) Orgán by mal pôsobiť v oblastiach 
cezhraničnej mobility pracovníkov a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia 
vrátane voľného pohybu pracovníkov, 
vysielania pracovníkov a vysoko 
mobilného poskytovania služieb. Zároveň 
by mal posilňovať spoluprácu členských 
štátov pri riešení problému nedeklarovanej 
práce. Ak orgán pri výkone svojich 
činností nadobudne podozrenie z 
nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva 
Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako 
napríklad nedodržiavanie pracovných 
podmienok, pravidiel bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, mal by mať 
možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa 
potreby v týchto veciach efektívne a 
bezodkladne spolupracovať s Komisiou, 
zodpovednými subjektmi Únie a 
vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Nedeklarovaná práca má často 
cezhraničný rozmer a môže mať vážne 
dôsledky pre dotknutých pracovníkov. 
Niektoré zraniteľné skupiny, ako sú štátni 
príslušníci tretích krajín, sú obzvlášť 
vystavené nedeklarovanej práci a s tým 
spojenému odopieraniu základných práv 
pracovníkov. Orgán by mal zachovať a 
ďalej rozvíjať európsku platformu na 
posilnenie spolupráce pri riešení 
problému nedeklarovanej práce, ktorá 
bola vytvorená rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 a ďalej 
posilňovať spoluprácu na úrovni Únie 
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v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Orgán by mal prispievať k 
uľahčovaniu voľného pohybu pracovníkov, 
ktorý upravuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/201139, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/54/EÚ40 a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/58941. Mal 
by uľahčovať vysielanie pracovníkov, 
ktoré upravuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 96/71/ES42 a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/67/EÚ43, a to aj podporou 
presadzovania ustanovení, ktoré sa 
vykonávajú prostredníctvom všeobecne 
uplatniteľných kolektívnych zmlúv v 
súlade s postupmi členských štátov. 
Zároveň by mal podporovať koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré 
upravuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 987/200945, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201046, 
ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7147 a 
nariadenie Rady (ES) č. 574/7248.

(7) Orgán by mal prispievať k 
uľahčovaniu voľného pohybu pracovníkov, 
ktorý upravuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/201139, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/54/EÚ40 a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/58941. Mal 
by uľahčovať vysielanie pracovníkov, 
ktoré upravuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 96/71/ES42 a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/67/EÚ43, a to aj podporou 
presadzovania ustanovení, ktoré sa 
vykonávajú prostredníctvom všeobecne 
uplatniteľných kolektívnych zmlúv v 
súlade s postupmi členských štátov. 
Zároveň by mal podporovať efektívnu
koordináciu systémov sociálneho 
zabezpečenia, ktoré upravuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
883/200444, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1231/201046, ako aj nariadenie 
Rady (ES) č. 1408/7147 a nariadenie Rady 
(ES) č. 574/7248.

_________________ _________________

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o 
slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie 
(Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o 
slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie 
(Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o 
opatreniach na uľahčenie výkonu práv 
udelených pracovníkom v súvislosti so 
slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 
128, 30.4.2014, s. 8).

40 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o 
opatreniach na uľahčenie výkonu práv 
udelených pracovníkom v súvislosti so 
slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 
128, 30.4.2014, s. 8).
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41 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 589/2016 z 13. apríla 2016 o 
Európskej sieti služieb zamestnanosti 
(EURES), prístupe pracovníkov k službám 
v oblasti mobility a o ďalšej integrácii 
trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 
492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 
107, 22.4.2016, s. 1).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 589/2016 z 13. apríla 2016 o 
Európskej sieti služieb zamestnanosti 
(EURES), prístupe pracovníkov k službám 
v oblasti mobility a o ďalšej integrácii 
trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 
492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 
107, 22.4.2016, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 
21.1.1997, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 
21.1.1997, s. 1).

43 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o 
presadzovaní smernice 96/71/ES o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb, ktorou sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 
administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o 
vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. 
EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

43 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o 
presadzovaní smernice 96/71/ES o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb, ktorou sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 
administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o 
vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. 
EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, 
s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, 
s. 1).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, 
s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, 
s. 1).

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 
2009, ktorým sa stanovuje postup 
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 
30.10.2009, s. 1).

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 
2009, ktorým sa stanovuje postup 
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 
30.10.2009, s. 1).

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 
2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) 
č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 
na štátnych príslušníkov tretích krajín, na 
ktorých sa tieto nariadenia doteraz 
nevzťahovali výhradne z dôvodu ich 
štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 
29.12.2010, s. 1).

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 
2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) 
č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 
na štátnych príslušníkov tretích krajín, na 
ktorých sa tieto nariadenia doteraz 
nevzťahovali výhradne z dôvodu ich 
štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 
29.12.2010, s. 1).

47 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. 47 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. 
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júna 1971 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, 
samostatne zárobkovo činné osoby a ich 
rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú 
v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 
5.7.1971, s. 2).

júna 1971 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, 
samostatne zárobkovo činné osoby a ich 
rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú 
v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 
5.7.1971, s. 2).

48 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. 
marca 1972, ktorým sa stanovuje postup 
pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 
1408/71 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov 
a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci 
Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 
1).

48 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. 
marca 1972, ktorým sa stanovuje postup 
pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 
1408/71 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov 
a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci 
Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 
1).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Činnosti orgánu by mali byť 
zamerané na osoby, ktoré podliehajú právu 
Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane 
pracovníkov, samostatne zárobkovo 
činných osôb, uchádzačov o prácu a
ekonomicky neaktívnych osôb; mali by 
sem patriť občania Únie aj štátni 
príslušníci tretích krajín s oprávneným 
pobytom v Únii, ako sú vyslaní 
pracovníci, držitelia modrej karty EÚ, 
zamestnanci presunutí v rámci podniku 
alebo osoby s dlhodobým pobytom, ako aj 
ich rodinní príslušníci.

(9) Činnosti orgánu by mali byť 
zamerané na občanov Únie, ako aj 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí
podliehajú právu Únie v rozsahu tohto 
nariadenia, vrátane pracovníkov, 
samostatne zárobkovo činných osôb, 
uchádzačov o prácu a ekonomicky 
neaktívnych osôb v situáciách 
cezhraničnej mobility v rámci Únie;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Pre postupné vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako 
sa stanovuje v zmluvách, boli prijaté 
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právne akty Únie s cieľom regulovať 
podmienky vstupu, pobytu alebo 
zamestnávania niektorých kategórií 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ako 
sú držitelia modrej karty EÚ podľa 
smernice Rady 2009/50/ES1a, zamestnanci 
presunutí v rámci podniku podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/66/EÚ1b alebo osoby s dlhodobým 
pobytom podľa smernice Rady 
2003/109/ES1c, ako aj pre ich rodinných 
príslušníkov, a stanoviť sankcie a 
opatrenia proti zamestnávateľom štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov, podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/52/ES1d. Cezhraničné aspekty 
uplatňovania takýchto právnych predpisov 
by mali byť zahrnuté do rozsahu činností 
orgánu.

__________________

1a Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 
2009 o podmienkach vstupu a pobytu 
štátnych príslušníkov tretích krajín na 
účely vysokokvalifikovaného zamestnania 
(Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17).

1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o 
podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín v rámci 
vnútropodnikového presunu 
(Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014, s. 1).

1c Smernica Rady 2003/109/ES z 25. 
novembra 2003 o právnom postavení 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré 
sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. 
EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44).

1d Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou 
sa stanovujú minimálne normy pre 
sankcie a opatrenia voči 
zamestnávateľom štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sa neoprávnene 
zdržiavajú na území členských štátov (Ú. 
v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24).
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Zo zriadenia orgánu by nemali 
vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti 
pre jednotlivcov ani zamestnávateľov 
vrátane hospodárskych subjektov alebo 
neziskových organizácií, keďže činnosti 
orgánu by ich mali pokrývať do miery, v 
akej sú pokryté právnymi predpismi Únie 
v rozsahu tohto nariadenia.

(10) Zo zriadenia orgánu by nemali 
vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti 
pre jednotlivcov ani zamestnávateľov 
vrátane hospodárskych subjektov alebo 
neziskových organizácií, keďže činnosti 
orgánu by ich mali pokrývať do miery, v 
akej sú pokryté právom Únie v rozsahu 
tohto nariadenia. Zároveň by mal slúžiť na 
dodržiavanie a uplatňovanie existujúcich 
práv a povinností v súlade s právom Únie 
a s medzinárodnými pracovnými 
normami.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme spravodlivého, 
jednoduchého a účinného uplatňovania 
práva Únie by mal orgán podporovať 
spoluprácu a včasnú výmenu informácií 
medzi členskými štátmi. Spolu s ostatným 
personálom by mali národní styční úradníci 
v spolupráci s orgánom podporovať 
členské štáty v dodržiavaní požiadaviek na 
spoluprácu, urýchľovať výmenu informácií 
medzi nimi postupmi určenými na 
skracovanie omeškaní a zabezpečovať 
styky s ďalšími vnútroštátnymi styčnými 
bodmi, orgánmi a kontaktnými miestami 
zriadenými podľa práva Únie. Orgán by 
mal podporovať využívanie inovačných 
prístupov k účinnej a efektívnej 
cezhraničnej spolupráci vrátane 
elektronických nástrojov na výmenu 
údajov, ako je systém elektronickej 

(13) V záujme spravodlivého, 
jednoduchého a účinného uplatňovania 
práva Únie by mal orgán podporovať 
spoluprácu a včasnú výmenu informácií 
medzi členskými štátmi. Spolu s ostatným 
personálom by mali národní styční úradníci 
v spolupráci s orgánom podporovať 
členské štáty v dodržiavaní požiadaviek na 
spoluprácu, urýchľovať výmenu informácií 
medzi nimi postupmi určenými na 
skracovanie omeškaní a zabezpečovať 
styky s ďalšími vnútroštátnymi styčnými 
bodmi, orgánmi a kontaktnými miestami 
zriadenými podľa práva Únie. Orgán by 
mal podporovať využívanie inovačných 
prístupov k účinnej a efektívnej 
cezhraničnej spolupráci vrátane 
elektronických nástrojov na výmenu 
údajov, ako je systém elektronickej 



PE623.868v03-00 16/37 AD\1166967SK.docx

SK

výmeny informácií o sociálnom 
zabezpečení (EESSI) a informačný systém 
o vnútornom trhu (IMI), a mal by 
prispievať k ďalšej digitalizácii postupov a 
zdokonaľovaniu IT nástrojov používaných 
na výmenu správ medzi vnútroštátnymi 
orgánmi.

výmeny informácií o sociálnom 
zabezpečení (EESSI) a informačný systém 
o vnútornom trhu (IMI), a mal by 
prispievať k ďalšej digitalizácii postupov a 
zdokonaľovaniu IT nástrojov používaných 
na výmenu správ medzi vnútroštátnymi 
orgánmi. Výmena údajov, najmä údajov 
týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, by 
mala zohľadňovať aspekty kybernetickej 
kriminality a bezpečnosti a mala by byť 
prísne regulovaná.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Na posilnenie schopnosti členských 
štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného 
charakteru súvisiace s právom Únie v jeho 
pôsobnosti by mal orgán podporovať 
vnútroštátne orgány pri výkone 
zosúladených a spoločných inšpekcií, a to 
aj podporou vykonávania inšpekcií v
súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. 
Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na 
žiadosť členských štátov alebo na návrh 
orgánu, ktorý členské štáty odsúhlasia. 
Orgán by mal zabezpečovať strategickú, 
logistickú a technickú podporu členským 
štátom zapojeným do zosúladených alebo 
spoločných inšpekcií, a pritom plne 
dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie 
by sa mali vykonávať na základe dohody s 
dotknutými členskými štátmi a mali by sa v 
plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho 
práva dotknutých členských štátov, ktoré 
by mali na základe výsledkov 
zosúladených a spoločných inšpekcií prijať 
príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho 
práva.

(14) Na posilnenie schopnosti členských 
štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného 
charakteru v oblasti práce súvisiace 
s právom Únie v jeho pôsobnosti by mal 
orgán podporovať vnútroštátne orgány 
a sociálnych partnerov pri výkone 
zosúladených a spoločných inšpekcií, a to 
aj podporou vykonávania inšpekcií 
v súlade s článkom 10 smernice 
2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie by sa mali 
vykonávať na žiadosť členských štátov 
alebo na návrh orgánu, ktorý členské štáty 
odsúhlasia. Orgán by mal zabezpečovať 
strategickú, logistickú a technickú podporu 
členským štátom zapojeným do 
zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a 
pritom plne dodržať na dôvernosť 
informácií. Inšpekcie by sa mali vykonávať 
na základe dohody s dotknutými členskými 
štátmi a mali by sa v plnej miere riadiť 
rámcom vnútroštátneho práva dotknutých 
členských štátov, ktoré by mali na základe 
výsledkov zosúladených a spoločných 
inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa 
vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh 18
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom monitorovať nové trendy, 
výzvy či medzery v predpisoch v 
oblastiach mobility pracovníkov a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia by 
mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a 
posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať 
prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj 
partnerské hodnotenie. Orgán by mal 
monitorovať potenciálne nerovnováhy z 
hľadiska zručností a cezhraničných tokov 
pracovníkov vrátane ich prípadného 
dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho 
by orgán mal podporovať posudzovanie 
rizika uvedené v článku 10 smernice 
2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie 
a dopĺňanie činností s ostatnými 
agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V 
rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné 
útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa 
problémom, s ktorými sa jednotlivci i 
zamestnávatelia stretávajú pri výkone 
svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do 
pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň 
uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v
zmysle relevantnej legislatívy Únie v
rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa 
žiadne nové oznamovacie povinnosti pre 
členské štáty.

(15) S cieľom monitorovať nové trendy, 
výzvy či medzery v predpisoch v 
oblastiach mobility pracovníkov a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia by 
mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a 
posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať 
prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj 
partnerské hodnotenie. Orgán by mal 
monitorovať potenciálne nerovnováhy z 
hľadiska zručností a cezhraničných tokov 
pracovníkov vrátane ich prípadného 
dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho 
by orgán mal podporovať posudzovanie 
rizika uvedené v článku 10 smernice 
2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie 
a dopĺňanie činností s ostatnými 
agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V 
rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné 
útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa 
problémom, s ktorými sa jednotlivci i 
zamestnávatelia stretávajú pri výkone 
svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do 
pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň 
uľahčovať a zefektívňovať zber údajov 
v zmysle relevantnej legislatívy Únie 
v rozsahu jeho pôsobnosti a súčasne 
rešpektovať predpisy o ochrane údajov 
a brať do úvahy riziká súvisiace 
s kybernetickou bezpečnosťou. To však 
nezahŕňa žiadne nové oznamovacie 
povinnosti pre členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Orgán by mal zabezpečiť platformu 
na riešenie sporov medzi členskými štátmi 
v otázkach uplatňovania právnych 
predpisov Únie spadajúcich do rozsahu 

(17) Orgán by mal zabezpečiť platformu 
na riešenie sporov medzi členskými štátmi 
v otázkach uplatňovania právnych 
predpisov Únie spadajúcich do rozsahu 
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jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na 
diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré 
sú už v oblasti koordinácie sociálneho 
zabezpečenia zavedené, ktoré si členské 
štáty60 cenia a ktorých význam uznáva aj 
Súdny dvor61. Členské štáty by mali mať 
možnosť postúpiť prípady orgánu na 
mediáciu v súlade s bežnými postupmi 
zavedenými na tento účel. Orgán by mal 
riešiť iba spory medzi členskými štátmi, 
zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, 
ktorí majú problémy s vykonávaním 
svojich práv vyplývajúcich z predpisov 
Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť 
sa na príslušné útvary členských štátov a 
Únie určené na riešenie takýchto prípadov, 
ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán 
tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by 
zároveň mala mať možnosť postúpiť 
orgánu na posúdenie prípady, keď problém 
nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory 
medzi štátnymi správami.

jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na 
demokratické diskusné a zmierovacie 
mechanizmy, ktoré sú už v oblasti 
koordinácie sociálneho zabezpečenia 
zavedené, ktoré si členské štáty60 cenia a 
ktorých význam uznáva aj Súdny dvor61. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
postúpiť prípady orgánu na mediáciu v 
súlade s bežnými postupmi zavedenými na 
tento účel. Orgán by mal riešiť iba spory 
medzi členskými štátmi, zatiaľ čo 
jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú 
problémy s vykonávaním svojich práv 
vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali 
mať naďalej možnosť obrátiť sa na 
príslušné útvary členských štátov a Únie 
určené na riešenie takýchto prípadov, ako 
je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán tieto 
prípady postupovať. Sieť SOLVIT by 
zároveň mala mať možnosť postúpiť 
orgánu na posúdenie prípady, keď problém 
nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory 
medzi štátnymi správami.

_________________ _________________

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 
26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) 
č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup 
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 
(13645/1/17).

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 
26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) 
č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup 
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 
(13645/1/17).

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; 
vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 –
58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 

44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 
28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, 
body 39 – 41; vec C-359/16 
EU:C:2018:63, body 44 – 45.

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; 
vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 –
58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 

44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 
28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, 
body 39 – 41; vec C-359/16 
EU:C:2018:63, body 44 – 45.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(21) V záujme efektívneho fungovania 
orgánu by členské štáty a Komisia mali 
mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie 
riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a 
podpredsedu by malo odrážať zásady 
rodovej rovnováhy, skúsenosti a 
kvalifikáciu. V záujme efektívneho a 
účinného fungovania orgánu by práve 
riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný 
program, vykonávať svoje funkcie 
súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať 
finančné pravidlá orgánu, menovať 
výkonného riaditeľa a stanovovať postupy 
rozhodovania výkonného riaditeľa vo 
vzťahu k operačným úlohám orgánu. 
Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými 
štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v
rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na 
zasadnutiach riadiacej rady môžu 
zúčastňovať ako pozorovatelia.

(21) V záujme efektívneho fungovania 
orgánu by členské štáty, sociálni partneri, 
Európsky parlament a Komisia mali mať 
zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie 
riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a 
podpredsedu by malo odrážať zásady 
rodovej rovnováhy, skúsenosti a 
kvalifikáciu. V záujme efektívneho a 
účinného fungovania orgánu by práve 
riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný 
program, vykonávať svoje funkcie 
súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať 
finančné pravidlá orgánu, menovať 
výkonného riaditeľa a stanovovať postupy 
rozhodovania výkonného riaditeľa vo 
vzťahu k operačným úlohám orgánu. 
Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými 
štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie 
v rozsahu pôsobnosti orgánu a MOP, sa na 
zasadnutiach riadiacej rady môžu 
zúčastňovať ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Orgán by mal priamo využívať 
odborné poznatky relevantných 
zainteresovaných strán z oblastí v jeho 
pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina 
zainteresovaných strán. Jej členmi by mali 
byť zástupcovia sociálnych partnerov na 
úrovni Únie. Skupina zainteresovaných 
strán pri svojej činnosti náležite zohľadní 
stanoviská a nadviaže na odborné poznatky 
Poradného výboru pre koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia 
zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, 
ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb 
pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) 
č. 492/2011.

(23) Orgán by mal priamo využívať 
odborné poznatky relevantných 
zainteresovaných strán z oblastí v jeho 
pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina 
zainteresovaných strán. Jej členmi by mali 
byť zástupcovia sociálnych partnerov na 
úrovni Únie, MOP a relevantných 
organizácií občianskej spoločnosti. 
Skupina zainteresovaných strán pri svojej 
činnosti náležite zohľadní stanoviská a 
nadviaže na odborné poznatky Poradného 
výboru pre koordináciu systémov 
sociálneho zabezpečenia zriadeného 
nariadením (ES) č. 883/2004, ako aj 
Poradného výboru pre voľný pohyb 
pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) 
č. 492/2011.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Osobné údaje by sa mali v rámci 
tohto nariadenia spracúvať v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67964, resp. podľa okolností v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/200165. 
Zahŕňa to zavedenie primeraných 
technických a organizačných opatrení na 
splnenie povinností stanovených 
uvedenými nariadeniami – najmä tých, 
ktoré sa týkajú zákonnosti spracovania, 
jeho zabezpečenia, poskytovania 
informácií a práv dotknutých osôb.

(25) Akékoľvek spracovávanie 
osobných údajov vykonávané orgánom 
v rámci tohto nariadenia by sa malo 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/...1a. Akékoľvek spracovávanie 
osobných údajov vykonávané členskými
štátmi v rámci tohto nariadenia, najmä v 
kontexte zosúladenej alebo spoločnej 
inšpekcie, by sa malo vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/6791b. V prípadoch, 
keď je spracovávanie osobných údajov 
potrebné najmä na účely predchádzania 
trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo na 
účely výkonu trestných sankcií, najmä
v súvislosti so zosúladenými 
alebo spoločnými inšpekciami na 
odhaľovanie nezrovnalostí trestnoprávnej 
povahy, ako je pracovné vykorisťovanie 
alebo obchodovanie s ľuďmi, 
spracovávanie takýchto osobných údajov 
by sa malo vykonávať v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/6801c. Orgán by mal zaviesť 
primerané technické a organizačné 
opatrenia na splnenie povinností 
stanovených uvedenými nariadeniami –
najmä tých, ktoré sa týkajú zákonnosti 
spracovania, jeho zabezpečenia, 
poskytovania informácií a práv dotknutých 
osôb.

_________________ _________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) 2018/... z 24. októbra 2018 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001
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a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ 
L ...).

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

1c Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií a 
o voľnom pohybe takýchto údajov a o 
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

64 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

65 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 
o ochrane jednotlivcov so zreteľom na 
spracovanie osobných údajov inštitúciami 
a orgánmi Spoločenstva a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 
12.1.2001, s. 1), v súčasnosti sa 
preskúmava v rámci dokumentu 
COM(2017) 8 final.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V rámci svojich príslušných 
právomocí by mal orgán spolupracovať s 
ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, 
ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich 
odborné poznatky a maximalizovať 
synergie: s Európskou nadáciou pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound), Európskym 
strediskom pre rozvoj odborného 
vzdelávania (Cedefop), Európskou 
agentúrou pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou 
nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a 
– v otázkach boja proti organizovanej 
trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi 
– s Agentúrou Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(Europol) a Agentúrou Európskej únie 
pre justičnú spoluprácu v trestných 
veciach (Eurojust).

(30) V rámci svojich príslušných 
právomocí by mal orgán spolupracovať s 
ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, 
ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich 
odborné poznatky a maximalizovať 
synergie: s Európskou nadáciou pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound), Európskym 
strediskom pre rozvoj odborného 
vzdelávania (Cedefop), Európskou 
agentúrou pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou 
nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) V rámci svojich príslušných 
právomocí by mal orgán nadviazať 
účinnú spoluprácu s Agentúrou 
Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva (Europol) a 
Agentúrou Európskej únie pre justičnú 
spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) 
v oblasti boja proti organizovanej trestnej 
činnosti a, pokiaľ je organizovaný zločin 
spojený s podvodmi s rozpočtom Únie, s 
Európskou prokuratúrou (EPPO). S 
cieľom bojovať proti obchodovaniu 
s ľuďmi, s osobitným zreteľom na 
obchodovanie na účely pracovného 
vykorisťovania, by mal orgán prípadne 
spolupracovať aj s ďalšími agentúrami 
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Únie, ktoré pôsobia v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí [ako je 
Agentúra Európskej únie pre základné 
práva (FRA), Európsky podporný úrad 
pre azyl (EASO), Európska agentúra na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA), Európske monitorovacie centrum 
pre drogy a drogovú závislosť 
(EMCDDA), Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť (EIGE), Európska agentúra pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), 
Agentúra Európskej únie pre odbornú 
prípravu v oblasti presadzovania práva 
(CEPOL)] a koordinátor EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Keďže cieľ tohto nariadenia –
podporovať voľný pohyb pracovníkov a
služieb a prispievať k posilňovaniu 
spravodlivosti na vnútornom trhu –
nemožno uspokojivo dosiahnuť 
nekoordinovanými krokmi na úrovni 
členských štátov, ale pre cezhraničnú 
povahu týchto činností a potrebu posilnenej 
spolupráce medzi členskými štátmi ho 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov.

(36) Keďže cieľ tohto nariadenia –
podporovať voľný pohyb pracovníkov 
a služieb a prispievať k posilňovaniu
sociálnej spravodlivosti na vnútornom trhu 
– nemožno uspokojivo dosiahnuť 
nekoordinovanými krokmi na úrovni 
členských štátov, ale pre cezhraničnú 
povahu týchto činností a potrebu posilnenej 
spolupráce medzi členskými štátmi ho 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
uznané najmä v Charte základných práv 
Európskej únie, ako sa uvádza v článku 6 
Zmluvy o Európskej únii,

(37) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
uznané najmä v Charte základných práv 
Európskej únie, ako sa uvádza v článku 6 
Zmluvy o Európskej únii. Zohľadňuje sa 
v ňom aj Európsky pilier sociálnych práv,

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) uľahčuje identifikáciu prekážok 
slobody pohybu, prístupu k zamestnaniu a 
prístupu k sociálnemu zabezpečeniu na 
vnútornom trhu;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) koordinuje opatrenia na zlepšenie 
voľného pohybu, spravodlivej 
hospodárskej súťaže na trhu práce v celej 
Únii a dôstojných pracovných podmienok, 
ako aj primeranej sociálnej ochrany pre 
všetkých pracovníkov a ich rodinných 
príslušníkov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) uľahčuje jednotlivcom a 
zamestnávateľom prístup k informáciám o 
právach a povinnostiach v cezhraničnom 

a) uľahčuje jednotlivcom, sociálnym 
partnerom a zamestnávateľom prístup k 
informáciám o právach a povinnostiach v 
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kontexte, ako aj prístup k službám 
cezhraničnej mobility pracovníkov v 
súlade s článkami 6 a 7;

cezhraničnom kontexte, ako aj prístup k 
službám cezhraničnej mobility 
pracovníkov v súlade s článkami 6 a 7;

Odôvodnenie

Article 5 of Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 
2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of 
freedom of movement for workers, provides that “Member States shall promote dialogue with 
the social partners and with relevant non-governmental organisations which have, in 
accordance with national law or practice, a legitimate interest in contributing to the fight 
against unjustified restrictions and obstacles to the right to free movement, and 
discrimination on grounds of nationality, of Union workers and members of their family with 
a view to promoting the principle of equal treatment.”. Pozri aj odôvodnenie 23 tej istej 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vykonáva analýzy a posudzovanie 
rizika v otázkach cezhraničnej mobility 
pracovníkov v súlade s článkom 11;

d) vykonáva analýzy a posudzovanie 
rizika v otázkach cezhraničnej mobility 
pracovníkov a prekážok voľného pohybu 
pracovníkov a služieb v súlade s článkom 
11;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) poskytuje členským štátom 
podporu pre budovanie kapacít, pokiaľ 
ide o vykonávanie cielených inšpekcií 
zameraných na identifikáciu a postih 
praktík závažného pracovného 
vykorisťovania;
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán zlepšuje dostupnosť, kvalitu a 
prístupnosť informácií ponúkaných 
jednotlivcom a zamestnávateľom s cieľom 
uľahčiť mobilitu pracovníkov v rámci Únie 
v súlade s nariadením (EÚ) 589/2016 o 
sieti EURES a nariadením [o jednotnej 
digitálnej bráne – COM(2017) 256]. Na 
tento účel orgán:

Orgán zlepšuje dostupnosť, kvalitu a 
prístupnosť informácií ponúkaných 
jednotlivcom, sociálnym partnerom a 
zamestnávateľom s cieľom uľahčiť 
mobilitu pracovníkov v rámci Únie v 
súlade s nariadením (EÚ) 589/2016 o sieti 
EURES a nariadením [o jednotnej 
digitálnej bráne – COM(2017) 256]. Na 
tento účel orgán:

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) poskytuje zamestnávateľom 
relevantné informácie o pracovných 
predpisoch, ako aj o životných a 
pracovných podmienkach, ktoré sa 
vzťahujú na pracovníkov v kontexte 
cezhraničnej pracovnej mobility – vrátane 
vyslaných pracovníkov;

c) poskytuje jednotlivcom, sociálnym 
partnerom a zamestnávateľom relevantné 
informácie o pracovných predpisoch, ako 
aj o životných a pracovných podmienkach, 
ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v 
kontexte cezhraničnej pracovnej mobility –
vrátane vyslaných pracovníkov, držiteľov 
modrej karty EÚ, zamestnancov 
presunutých v rámci podniku a osôb 
s dlhodobým pobytom a rodinných 
príslušníkov takýchto zamestnancov;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zaznamenáva sťažnosti 
pracovníkov a zamestnávateľov 
v súvislosti s údajnými porušeniami práva 
na voľný pohyb pracovníkov, slobody 
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usadiť sa a slobody poskytovať služby na 
vnútornom trhu a vydáva návrhy pre 
príslušné orgány členských štátov 
a Komisiu, ako takéto problémy riešiť;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podporuje členské štáty pri plnení 
povinnosti šíriť a sprístupňovať informácie 
o voľnom pohybe pracovníkov v zmysle 
článku 6 smernice 2014/54/EÚ, ako aj o 
vysielaní pracovníkov v zmysle článku 5 
smernice 2014/67/EÚ;

d) podporuje členské štáty pri plnení 
povinnosti šíriť a sprístupňovať informácie 
o voľnom pohybe pracovníkov v zmysle 
článku 6 smernice 2014/54/EÚ, ako aj o 
vysielaní pracovníkov v zmysle článku 5 
smernice 2014/67/EÚ a príslušných 
ustanovení práva Únie v oblasti legálnej 
migrácie;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) podporuje členské štáty pri 
zefektívňovaní poskytovania informácií a
služieb o cezhraničnej mobilite na 
dobrovoľnej báze jednotlivcom a
zamestnávateľom, pričom v plnej miere 
rešpektuje právomoci členských štátov.

f) podporuje členské štáty pri 
zefektívňovaní poskytovania informácií 
a služieb o cezhraničnej mobilite na 
dobrovoľnej báze jednotlivcom, sociálnym 
partnerom a zamestnávateľom, pričom 
v plnej miere rešpektuje právomoci 
členských štátov a základné práva.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgán poskytuje jednotlivcom a 
zamestnávateľom služby na uľahčenie 
cezhraničnej mobility pracovníkov v rámci 

1. bez zdvojovania už existujúcich 
mechanizmov orgán prípadne poskytuje
služby na uľahčenie cezhraničnej mobility 
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Únie. Na tento účel orgán: pracovníkov v rámci Únie. Na tento účel 
orgán:

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán riadi činnosti európskeho 
úradu pre koordináciu siete EURES a 
zabezpečuje, aby si plnil povinnosti v 
súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 
2016/589 s výnimkou technickej 
prevádzky a vývoja portálu EURES a 
súvisiacich IT služieb, ktoré bude naďalej 
spravovať Komisia. Orgán v zodpovednosti 
výkonného riaditeľa podľa článku 23 ods. 
4 písm. k) zabezpečuje, aby táto činnosť 
bola plne v súlade s požiadavkami platnej 
legislatívy o ochrane údajov vrátane 
požiadavky menovať úradníka pre ochranu 
údajov v súlade s článkom 37.

2. Orgán riadi činnosti európskeho 
úradu pre koordináciu siete EURES a 
zabezpečuje, aby si plnil povinnosti v 
súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 
2016/589 s výnimkou technickej 
prevádzky a vývoja portálu EURES a 
súvisiacich IT služieb, ktoré bude naďalej 
spravovať Komisia. Orgán a Komisia sa 
považujú za spoločných prevádzkovateľov
podľa článku 28 nariadenia (EÚ) 2018/....
Zabezpečujú, aby táto činnosť bola plne v 
súlade s požiadavkami platnej legislatívy o 
ochrane údajov vrátane požiadavky 
menovať úradníka pre ochranu údajov v 
súlade s článkom 37.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán uľahčuje spoluprácu členských 
štátov a podporuje ich pri účinnom plnení 
povinností v oblasti spolupráce vrátane 
výmeny informácií, ako sú vymedzené v
právnych predpisoch Únie v rozsahu 
pôsobnosti orgánu.

Orgán uľahčuje spoluprácu členských 
štátov a podporuje ich pri účinnom plnení 
povinností v oblasti spolupráce vrátane 
výmeny informácií, ako sú vymedzené 
v právnych predpisoch Únie v rozsahu 
pôsobnosti orgánu, pričom plne rešpektuje 
ochranu osobných údajov a základné 
práva.

Pozmeňujúci návrh 40
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán podporuje prácu Správnej 
komisie pre koordináciu systémov 
sociálneho zabezpečenia pri spravovaní 
finančných záležitostí spojených s
koordináciou sociálneho zabezpečenia v
súlade s článkom 74 nariadenia (ES) č.
883/2004 a článkami 65, 67 a 69 
nariadenia (ES) č. 987/2009.

2. Orgán podporuje prácu Správnej 
komisie pre efektívnu koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia pri 
spravovaní finančných záležitostí 
spojených s koordináciou sociálneho 
zabezpečenia v súlade s článkom 74 
nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkami 65, 
67 a 69 nariadenia (ES) č. 987/2009.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán podporuje využívanie 
elektronických nástrojov a postupov na 
výmenu správ medzi vnútroštátnymi 
orgánmi vrátane informačného systému o
vnútornom trhu (IMI) a systému 
elektronickej výmeny informácií o
sociálnom zabezpečení (EESSI).

3. Orgán podporuje využívanie 
elektronických nástrojov a postupov na 
výmenu správ medzi vnútroštátnymi 
orgánmi vrátane informačného systému 
o vnútornom trhu (IMI) a systému 
elektronickej výmeny informácií 
o sociálnom zabezpečení (EESSI) v súlade 
s právom Únie v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgán podporuje využívanie 
inovačných prístupov k efektívnej a 
účinnej cezhraničnej spolupráci a skúma 
potenciál využitia mechanizmov 
elektronickej výmeny informácií medzi 
členskými štátmi na uľahčenie odhaľovania 
podvodov, pričom Komisii podáva správy 
na účely ich ďalšieho rozvoja.

4. Orgán podporuje využívanie 
inovačných prístupov k efektívnej a 
účinnej cezhraničnej spolupráci a skúma 
potenciál využitia mechanizmov 
elektronickej výmeny informácií medzi 
členskými štátmi na uľahčenie odhaľovania 
podvodov, pričom Komisii podáva správy 
na účely ich ďalšieho rozvoja, a to v súlade 
s právom Únie v oblasti ochrany údajov.
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgán posudzuje riziká a vykonáva 
analýzy v spojení s cezhraničnými tokmi 
pracovnej sily, ako sú nerovnováhy na 
pracovnom trhu, hrozby špecifické pre 
jednotlivé odvetvia a problémy, s ktorými 
sa jednotlivci a zamestnávatelia opakovane 
stretávajú v oblasti cezhraničnej mobility. 
Na tento účel orgán zaistí 
komplementárnosť a nadviaže na odborné 
poznatky ostatných agentúr alebo útvarov 
Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti 
prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť 
Komisie môže orgán vykonávať cielené 
hĺbkové analýzy a štúdie konkrétnych 
problémov v oblasti mobility pracovníkov.

1. Orgán posudzuje riziká a vykonáva 
analýzy v spojení s cezhraničnými tokmi 
pracovnej sily, ako sú nerovnováhy na 
pracovnom trhu, vývoj špecifický pre 
jednotlivé odvetvia, prekážky voľného 
pohybu pracovníkov a služieb, 
diskriminácia v prístupe k zamestnaniu 
a iné problémy, s ktorými sa jednotlivci 
a zamestnávatelia opakovane stretávajú 
v oblasti cezhraničnej mobility. Akékoľvek 
údaje spracovávané pri posudzovaní rizík 
a vykonávaní analýz sa plne anonymizujú. 
Na tento účel orgán zaistí 
komplementárnosť a nadviaže na odborné 
poznatky ostatných agentúr alebo útvarov 
Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti 
prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť 
Komisie môže orgán vykonávať cielené 
hĺbkové analýzy a štúdie konkrétnych 
problémov v oblasti mobility pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri predkladaní prípadu orgánu na 
mediáciu členské štáty zabezpečia 
anonymizáciu všetkých osobných údajov 
spojených s daným prípadom, pričom
orgán nesmie v žiadnej fáze mediačného 
konania spracovať osobné údaje 
jednotlivcov, ktorých sa prípad týka.

3. Pri predkladaní prípadu orgánu na 
mediáciu členské štáty zabezpečia 
anonymizáciu všetkých osobných údajov 
spojených s daným prípadom takým 
spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo 
už nie je identifikovateľná. Orgán nesmie 
za žiadnych okolností, v žiadnej fáze a zo 
žiadneho dôvodu v priebehu mediačného 
konania spracovať osobné údaje 
jednotlivcov, ktorých sa prípad týka. 
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Osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, 
ako je potrebné na účely, na ktoré sa 
spracúvajú.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje 
mechanizmy spolupráce s ostatnými 
decentralizovanými agentúrami Únie.

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje 
mechanizmy spolupráce s ostatnými 
decentralizovanými agentúrami Únie, 
najmä s agentúrami zriadenými v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej politiky, ako aj 
s agentúrami, ktoré sa zaoberajú 
oblasťami boja proti organizovanej 
trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi 
a závažnému pracovnému 
vykorisťovaniu;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán koordinuje, vyvíja a uplatňuje rámce 
interoperability na zaistenie výmeny 
informácií medzi členskými štátmi a 
výmeny informácií s orgánom. Tieto rámce 
interoperability musia vychádzať z 
európskeho rámca interoperability a z 
Európskej referenčnej architektúry 
interoperability70 uvedenej v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/224071 a musia v nich mať oporu.

Orgán koordinuje, vyvíja a uplatňuje rámce 
interoperability na zaistenie výmeny 
informácií medzi členskými štátmi a 
výmeny informácií s orgánom. Tieto rámce 
interoperability musia vychádzať z 
európskeho rámca interoperability a z 
Európskej referenčnej architektúry 
interoperability70 uvedenej v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/224071 a musia v nich mať oporu. 
Musia rešpektovať pravidlá Únie v oblasti 
ochrany údajov, najmä zásada 
obmedzenia účelu a obmedzenia 
prístupových práv.

_________________ _________________

70 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 

70 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
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hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov: Európsky rámec 
interoperability – stratégia vykonávania 
[COM(2017) 134 final].

hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov: Európsky rámec 
interoperability – stratégia vykonávania 
[COM(2017) 134 final].

71 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/2240 z 25. novembra 
2015, ktorým sa zriaďuje program pre 
riešenia interoperability a spoločné rámce 
pre verejnú správu, podniky a občanov v 
Európe (program ISA2) ako prostriedok 
modernizácie verejného sektora (Ú. v. EÚ 
L 318, 4.12.2015, s. 1).

71 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/2240 z 25. novembra 
2015, ktorým sa zriaďuje program pre 
riešenia interoperability a spoločné rámce 
pre verejnú správu, podniky a občanov v 
Európe (program ISA2) ako prostriedok 
modernizácie verejného sektora (Ú. v. EÚ 
L 318, 4.12.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán môže zriaďovať pracovné skupiny 
alebo expertné panely s účasťou zástupcov 
z členských štátov a/alebo Komisie alebo 
externých expertov vybraných na základe 
výberových konaní, zamerané na plnenie 
konkrétnych úloh alebo prácu v
konkrétnych politických oblastiach, a to 
vrátane mediačnej rady v záujme plnenia 
jeho úloh v súlade s článkom 13 tohto 
nariadenia alebo osobitnej skupiny 
zaoberajúcej sa riešením finančných otázok 
súvisiacich s uplatňovaním nariadení (ES) 
č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ako sa 
uvádza v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Orgán môže zriaďovať pracovné skupiny 
alebo expertné panely s účasťou zástupcov 
z členských štátov a/alebo Komisie, 
sociálnych partnerov, relevantných 
medzinárodných organizácií, organizácií 
občianskej spoločnosti alebo externých 
expertov vybraných na základe výberových 
konaní, zamerané na plnenie konkrétnych 
úloh alebo prácu v konkrétnych politických 
oblastiach, a to vrátane mediačnej rady 
v záujme plnenia jeho úloh v súlade 
s článkom 13 tohto nariadenia alebo 
osobitnej skupiny zaoberajúcej sa riešením 
finančných otázok súvisiacich 
s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 
a (ES) č. 987/2009, ako sa uvádza 
v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členov riadiacej rady zastupujúcich 
predmetné členské štáty a ich náhradníkov 

Členov riadiacej rady zastupujúcich 
predmetné členské štáty a ich náhradníkov 
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vymenúvajú príslušné členské štáty na 
základe ich znalostí v oblastiach 
uvedených v článku 1 ods. 2 a s 
prihliadnutím na relevantné riadiace, 
administratívne a rozpočtové zručnosti.

vymenúvajú príslušné členské štáty na 
základe ich znalostí v oblastiach 
uvedených v článku 1 ods. 2 a na základe 
zásluh s prihliadnutím na relevantnú prax 
a riadiace, administratívne a rozpočtové 
zručnosti.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zástupcovia tretích krajín, ktoré 
uplatňujú právne predpisy Únie v
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, sa na zasadnutiach riadiacej 
rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

5. Zástupcovia tretích krajín, ktoré 
uplatňujú právne predpisy Únie 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, ako aj zástupcovia MOP 
a Európskeho parlamentu, sa na 
zasadnutiach riadiacej rady môžu 
zúčastňovať ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) vykonávacie opatrenia, ktoré 
prijala riadiaca rada na dosiahnutie súladu 
s povinnosťami v oblasti ochrany údajov 
uloženými nariadením (ES) č. 45/2001.

k) interné predpisy, ktoré prijala 
riadiaca rada v súlade s nariadením (ES) 
č. 45/2001.

Odôvodnenie

Terminológia nového nariadenia o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001, článok 25 ods. 5 a 
odôvodnenie 18a.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Skupina zainteresovaných strán sa 
skladá zo šiestich zástupcov sociálnych 
partnerov na úrovni Únie (rovnocenne 
zastupujúcich odborové a
zamestnávateľské organizácie) a z dvoch 
zástupcov Komisie.

4. Skupina zainteresovaných strán sa 
skladá z ôsmich zástupcov sociálnych 
partnerov na úrovni Únie (rovnocenne 
zastupujúcich odborové 
a zamestnávateľské organizácie), zo 
štyroch zástupcov relevantných 
organizácií občianskej spoločnosti, 
jedného zástupcu MOP a dvoch zástupcov 
Komisie.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri spracúvaní osobných údajov 
orgánom sa uplatňuje nariadenie (EÚ) 
č. 2018/....

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V záujme uľahčenia boja proti 
podvodom, korupcii a inému 
protiprávnemu konaniu podľa nariadenia 
(ES) č. 883/2013 orgán do šiestich 
mesiacov odo dňa, keď začne fungovať, 
pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 
25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných 
vyšetrovaní Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), a prijme náležité 
ustanovenia uplatniteľné na všetkých 
zamestnancov orgánu, a to s použitím 
vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej 
dohode.

1. S cieľom bojovať proti podvodom, 
korupcii a inému protiprávnemu konaniu 
sa uplatňuje nariadenie (EÚ, Euratom) č.
883/2013 a nariadenie Rady (EÚ) 
2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená 
spolupráca na účely zriadenia Európskej 
prokuratúry. Orgán na tento účel do 
šiestich mesiacov odo dňa, keď začne 
fungovať, pristúpi k medziinštitucionálnej 
dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka 
vnútorných vyšetrovaní Európskym 
úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a 
prijme náležité ustanovenia uplatniteľné na 
všetkých zamestnancov orgánu, a to s 
použitím vzoru uvedeného v prílohe k 
uvedenej dohode.
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 
1, 2 a 3, musia dohody o spolupráci s
tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, zmluvy, dohody o grante a
rozhodnutia o grante vydané orgánom 
obsahovať ustanovenia, ktoré výslovne 
oprávňujú Európsky dvor audítorov a
OLAF, aby vykonávali takéto audity a
vyšetrovania, a to podľa ich príslušných 
právomocí.

4. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 
1, 2 a 3, musia dohody o spolupráci 
s tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, zmluvy, dohody o grante 
a rozhodnutia o grante vydané orgánom 
obsahovať ustanovenia, ktoré výslovne 
oprávňujú Európsku prokuratúru,
Európsky dvor audítorov a OLAF, aby 
vykonávali takéto audity a vyšetrovania, 
a to podľa ich príslušných právomocí.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na tento účel môže orgán s výhradou 
predchádzajúceho schválenia Komisiou 
uzatvárať s orgánmi tretích krajín 
dojednania o pracovných podmienkach. 
Uvedenými dojednaniami nevznikajú Únii 
ani jej členským štátom žiadne právne 
záväzky.

Na tento účel môže orgán s výhradou 
predchádzajúceho schválenia Komisiou 
uzatvárať s orgánmi tretích krajín 
dojednania o pracovných podmienkach. 
Uvedenými dojednaniami nevznikajú Únii 
ani jej členským štátom žiadne právne 
záväzky a tieto dojednania nezahŕňajú 
možnosť výmeny osobných údajov.
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