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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
zřizuje Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
zřizuje Evropská agentura pro pracovní 
záležitosti

(text s významem pro EHP a pro 
Švýcarsko)

(text s významem pro EHP a pro 
Švýcarsko)

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 46 a 
48, čl. 53 odst. 1, článek 62 a čl. 91 odst. 1
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 46 a 
48 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Podle článku 3 SEU má Unie 
usilovat o vysoce konkurenceschopné 
sociálně tržní hospodářství směřující k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku a 
podporovat sociální spravedlnost a 
ochranu. V souladu s článkem 9 SFEU má 

(2) Podle článku 3 SEU má Unie 
usilovat o vysoce konkurenceschopné 
sociálně tržní hospodářství směřující k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku a 
podporovat sociální spravedlnost a 
ochranu. V souladu s článkem 9 SFEU má 
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Unie při vymezování a provádění svých 
politik a činností přihlížet k požadavkům 
spojeným mimo jiné s podporou vysoké 
úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a podporou vysoké úrovně 
všeobecného a odborného vzdělávání a 
ochrany lidského zdraví.

Unie při vymezování a provádění svých 
politik a činností přihlížet k požadavkům 
spojeným mimo jiné s podporou vysoké 
úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a podporou vysoké úrovně 
všeobecného a odborného vzdělávání a 
ochrany lidského zdraví. Podle článku 5 
SEU se na výkon pravomocí Unie vztahují 
zásady subsidiarity a proporcionality.

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby při vymezení úkolů EAPZ byly dodržovány zásady 
proporcionality a subsidiarity.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se posílila spravedlnost na 
jednotném trhu, jakož i důvěra v něj, měl
by být zřízen Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti (dále jen „orgán“). Za tímto 
účelem by měl orgán podporovat členské 
státy a Komisi v posilování přístupu 
jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím 
o jejich právech a povinnostech v situacích 
přeshraniční mobility pracovní síly, jakož i 
přístupu k souvisejícím službám, dále 
podporovat soulad se souvisejícími 
předpisy, jakož i spolupráci mezi 
členskými státy, aby se tak zajistilo účinné 
uplatňování práva Unie v těchto oblastech, 
plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání 
řešení v případě přeshraničních sporů nebo 
v případě narušení fungování trhu práce.

(5) Aby se posílila spravedlnost na 
jednotném trhu, jakož i důvěra v něj, a aby 
se podpořil volný pohyb pracovníků a 
služeb v rámci jednotného trhu a zároveň 
byly dodržovány zásady proporcionality a 
subsidiarity, měla by být zřízena Evropská 
agentura pro pracovní záležitosti (dále jen 
„agentura“). Za tímto účelem by měla 
agentura podporovat členské státy a 
Komisi v posilování přístupu pracovníků a 
zaměstnavatelů k relevantním a aktuálním
informacím o jejich právech a 
povinnostech v situacích přeshraniční 
mobility pracovní síly ve všech členských 
státech prostřednictvím webového portálu 
EAPZ, jakož i přístupu k souvisejícím 
službám, dále podporovat spolupráci mezi 
členskými státy, aby se tak zajistilo účinné 
uplatňování práva Unie v těchto oblastech, 
plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání 
řešení v případě přeshraničních sporů nebo 
v případě narušení fungování trhu práce.
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Odůvodnění

Hlavním cílem zřízení Evropské agentury pro pracovní záležitosti by měla být podpora 
volného pohybu pracovníků v rámci jednotného trhu. K dosažení tohoto volného pohybu je 
klíčové posílit přístup k relevantním informacím o přeshraniční mobilitě v rámci všech 
členských států EU. Toho by mohlo být dosaženo vytvořením aktuálního a dostupného 
webového portálu EAPZ.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Orgán by měl být činný v 
oblastech, jako je přeshraniční mobilita 
pracovní síly a koordinace sociálního 
zabezpečení, včetně volného pohybu 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilních služeb. Rovněž by měl posílit 
spolupráci mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce. Pokud se 
orgán v průběhu výkonu svých činností 
dozví o předpokládaných nesrovnalostech, 
a to i v oblastech práva Unie 
přesahujících jeho oblast působnosti, jako 
je porušení pracovních podmínek, 
pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti 
nebo zaměstnávání neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí, měl by mít možnost o těchto 
předpokládaných nesrovnalostech v 
případě potřeby podat zprávu a v 
uvedených záležitostech spolupracovat s 
Komisí, příslušnými institucemi Unie a 
vnitrostátními orgány.

(6) Agentura by měla být činná v 
oblastech, jako je přeshraniční mobilita 
pracovní síly a koordinace sociálního 
zabezpečení, včetně volného pohybu 
pracovníků a služeb. Rovněž by měla
posílit spolupráci mezi členskými státy při 
řešení problematiky nehlášené práce a 
zřizování takzvaných společností 
skrývajících se za poštovními schránkami
v odvětví silniční dopravy, které přispěly k 
narušení konkurenceschopnosti tohoto 
odvětví. Pokud se agentura v průběhu 
výkonu svých činností dozví o 
předpokládaných nesrovnalostech, měla
by mít možnost o těchto předpokládaných 
nesrovnalostech podat zprávu Komisi a 
vnitrostátním orgánům.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(8) V některých případech bylo přijato 
odvětvové právo Unie, aby se reagovalo na 
specifické potřeby v daném odvětví, jako je 
například oblast mezinárodní dopravy. 
Orgán by se měl zabývat také 
přeshraničními aspekty uplatňování 
takového odvětvového práva Unie, 
zejména nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 561/200649 , směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/22/ES50 , nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.1071/200951 a 
směrnice (kterou se mění směrnice 
2006/22/ES – COM(2017) 278)52.

(8) V některých případech bylo přijato 
odvětvové právo Unie, aby se reagovalo na 
specifické potřeby v daném odvětví, jako je 
například oblast mezinárodní dopravy. 
Agentura se s předchozím souhlasem 
příslušného členského státu může zabývat 
také přeshraničními aspekty uplatňování 
takového odvětvového práva Unie, 
zejména nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 561/200649, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/22/ES50, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.1071/200951 a 
směrnice (kterou se mění směrnice 
2006/22/ES – COM(2017) 278)52.

_________________ _________________

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o 
harmonizaci některých předpisů v sociální 
oblasti týkajících se silniční dopravy, o 
změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a 
(ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 
11.4.2006, s. 1).

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o 
harmonizaci některých předpisů v sociální 
oblasti týkajících se silniční dopravy, o 
změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a 
(ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 
11.4.2006, s. 1).

50 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o 
minimálních podmínkách pro provedení 
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 
3821/85 o předpisech v sociální oblasti 
týkajících se činností v silniční dopravě a o 
zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. 
věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

50 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o 
minimálních podmínkách pro provedení 
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 
3821/85 o předpisech v sociální oblasti 
týkajících se činností v silniční dopravě a o 
zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. 
věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, 
kterým se zavádějí společná pravidla 
týkající se závazných podmínek pro výkon 
povolání podnikatele v silniční dopravě a 
zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. 
L 300, 14.11.2009, s. 51).

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, 
kterým se zavádějí společná pravidla 
týkající se závazných podmínek pro výkon 
povolání podnikatele v silniční dopravě a 
zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. 
L 300, 14.11.2009, s. 51).

52 COM(2017) 278 – návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o 
požadavky na prosazování, a stanovují 
konkrétní pravidla o vysílání řidičů v 
odvětví silniční dopravy, pokud jde o 
směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU.

52 COM(2017) 278 – návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o 
požadavky na prosazování, a stanovují 
konkrétní pravidla o vysílání řidičů v 
odvětví silniční dopravy, pokud jde o 
směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osoby, kterých se týkají činnosti 
orgánu, by měly být osoby, na něž se 
vztahuje právo Unie v oblasti působnosti 
tohoto nařízení, včetně pracovníků, osob 
samostatně výdělečně činných, žadatelů o 
práci a osob, které nejsou ekonomicky 
aktivní; mělo by se to týkat občanů Unie a 
státních příslušníků třetích zemí, kteří 
legálně pobývají v Unii, jako jsou vyslaní 
pracovníci, držitelé modré karty EU, osoby 
převedené v rámci společnosti nebo 
dlouhodobě pobývající rezidenti, jakož i 
jejich rodinní příslušníci.

(9) Osoby, kterých se týkají činnosti 
agentury, by měly být osoby, na něž se 
vztahuje právo Unie v oblasti působnosti 
tohoto nařízení, včetně pracovníků, osob 
samostatně výdělečně činných, žadatelů o 
práci a osob, které nejsou ekonomicky 
aktivní; mělo by se to týkat občanů Unie a 
státních příslušníků třetích zemí, kteří 
legálně pobývají v Unii, jako jsou držitelé 
modré karty EU, osoby převedené v rámci 
společnosti nebo dlouhodobě pobývající 
rezidenti, jakož i jejich rodinní příslušníci
v souladu s příslušnými právními akty 
Unie, jež upravují jejich pohyb v rámci 
Unie.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zajistilo, že budou 
jednotlivci a zaměstnavatelé moci těžit ze 
spravedlivého a efektivně fungujícího 
vnitřního trhu, měl by orgán podporovat 
vytváření příležitostí, pokud jde o jejich 
mobilitu, poskytování služeb a provádění 
náboru kdekoli v Unii. Patří sem 
prosazování přeshraniční mobility 
jednotlivců tím, že se jim usnadní přístup 
ke službám přeshraniční mobility – jde 
například o přeshraniční přiřazování 
nabídek volných pracovních míst, stáží a 
učňovské přípravy k žádostem uchazečů –, 
jakož i tím, že se podpoří režimy mobility, 
jako je „Tvoje první práce přes EURES“ 
nebo „ErasmusPro“. Orgán by měl rovněž 

(11) Aby se zajistilo, že budou 
pracovníci a zaměstnavatelé moci plně
těžit ze spravedlivého a efektivně 
fungujícího vnitřního trhu, měla by 
agentura podporovat vytváření příležitostí, 
pokud jde o jejich mobilitu, poskytování 
služeb a provádění náboru kdekoli v Unii. 
Patří sem prosazování přeshraniční 
mobility jednotlivců tím, že se vytvoří 
dostupný webový portál, který bude 
obsahovat aktuální a komplexní údaje o 
pracovněprávních předpisech a 
podmínkách ve všech členských státech 
Unie, usnadní jednotlivcům přístup ke 
službám přeshraniční mobility – jde 
například o přeshraniční přiřazování 
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přispět ke zlepšení transparentnosti 
informací, včetně práv a povinností 
zakotvených v právu Unie, přístupu 
jednotlivců a zaměstnavatelů ke službám 
ve spolupráci s ostatními informačními 
službami Unie, jako je portál Vaše Evropa 
– Poradenství, a k plnému využívání výhod 
portálu Vaše Evropa, který bude pilířem 
budoucí jednotné digitální brány, jakož i k 
souladu s tímto portálem53 .

nabídek volných pracovních míst, stáží a 
učňovské přípravy k žádostem uchazečů –, 
jakož i tím, že se podpoří režimy mobility, 
jako je „Tvoje první práce přes EURES“ 
nebo „ErasmusPro“. Agentura by měla
rovněž přispět ke zlepšení transparentnosti 
informací, včetně práv a povinností 
zakotvených v právu Unie, přístupu 
jednotlivců a zaměstnavatelů ke službám 
ve spolupráci s ostatními informačními 
službami Unie, jako je portál Vaše Evropa 
– Poradenství, a k plnému využívání výhod 
portálu Vaše Evropa, který bude pilířem 
budoucí jednotné digitální brány, jakož i k 
souladu s tímto portálem53.

_________________ _________________

53 Nařízení [Jednotná digitální brána –
COM(2017) 256].

53 Nařízení [Jednotná digitální brána –
COM(2017) 256].

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za tímto účelem by měl orgán také 
spolupracovat s dalšími relevantními 
iniciativami a sítěmi Unie, zejména 
evropskou sítí veřejných služeb 
zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European 
Enterprise Network55 , kontaktním místem 
pro hranice56 a systémem SOLVIT57 , 
jakož i s relevantními vnitrostátními 
útvary, např. subjekty na podporu rovného 
zacházení a na podporu pracovníků Unie a 
jejich rodinných příslušníků, které určily 
členské státy podle směrnice 2014/54/EU, 
a vnitrostátními kontaktními místy 
určenými podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem 
poskytovat informace o zdravotní péči. 
Orgán by měl také zkoumat synergie s 
navrhovaným evropským elektronickým 
průkazem služeb59 , zejména s ohledem na 
ty případy, v nichž se členské státy 
rozhodnou pro předkládání ohlášení 

(12) Za tímto účelem by měla agentura
také spolupracovat s dalšími relevantními 
iniciativami a sítěmi Unie, zejména 
evropskou sítí veřejných služeb 
zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European 
Enterprise Network55 , kontaktním místem 
pro hranice56 a systémem SOLVIT57 ,
jakož i s příslušnými vnitrostátními útvary, 
např. subjekty na podporu rovného 
zacházení a na podporu pracovníků Unie a 
jejich rodinných příslušníků, které určily 
členské státy podle směrnice 2014/54/EU, 
a vnitrostátními kontaktními místy 
určenými podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem 
poskytovat informace o zdravotní péči. 
Agentura by měla také zkoumat synergie s 
navrhovaným evropským elektronickým 
průkazem služeb59 , zejména s ohledem na 
ty případy, v nichž se členské státy 
rozhodnou pro předkládání ohlášení 
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týkajících se vyslaných pracovníků pomocí 
platformy pro elektronický průkaz. Orgán
by měl nahradit Komisi v řízení 
Evropského koordinačního úřadu Evropské 
sítě služeb zaměstnanosti („EURES“) 
zřízeného nařízením (EU) 2016/589, 
včetně vymezení potřeb uživatele a
funkčních požadavků na efektivitu portálu 
EURES i souvisejících služeb 
informačních technologií, avšak s 
výjimkou poskytování informačních 
technologií, provozu a rozvoje 
infrastruktury informačních technologií, 
které budou nadále zajišťovány Komisí.

týkajících se vyslaných pracovníků pomocí 
platformy pro elektronický průkaz. 
Agentura by měla nahradit Komisi v řízení 
Evropského koordinačního úřadu Evropské 
sítě služeb zaměstnanosti („EURES“) 
zřízeného nařízením (EU) 2016/589, 
včetně vymezení potřeb uživatele a 
funkčních požadavků na efektivitu portálu 
EURES i souvisejících služeb 
informačních technologií, avšak s 
výjimkou poskytování informačních 
technologií, provozu a rozvoje 
infrastruktury informačních technologií, 
které budou nadále zajišťovány Komisí.

_________________ _________________

54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 
2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými 
službami zaměstnanosti (VSZ) 
(Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 
2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými 
službami zaměstnanosti (VSZ) 
(Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, 
https://een.ec.europa.eu/

55 European Enterprise Network, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v 
příhraničních regionech EU, COM (2017) 
534.

56 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v 
příhraničních regionech EU, COM (2017) 
534.

57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 
o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. 
věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 
o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. 
věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

58 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

58 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

59 COM(2016) 824 final a COM(2016) 823 
final.

59 COM(2016) 824 final a COM(2016) 823 
final.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Orgán by měl v zájmu 
spravedlivého, jednoduchého a účinného 

(13) Agentura by měla v zájmu 
nediskriminačního, přiměřeného, 
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uplatňování práva Unie podporovat 
spolupráci a včasnou výměnu informací 
mezi členskými státy. Národní styční 
úředníci pracující v rámci orgánu by 
společně s dalšími zaměstnanci měli 
členské státy podporovat v dodržování 
povinností v oblasti spolupráce, urychlovat 
vzájemné výměny prostřednictvím postupů 
zaměřených na omezování prodlení a 
udržovat kontakty s ostatními národními 
styčnými úředníky, subjekty a kontaktními 
místy zřízenými podle právních předpisů 
Unie. Orgán by měl podporovat 
uplatňování inovativních přístupů k účelné 
a efektivní přeshraniční spolupráci, včetně 
nástrojů elektronické výměny dat, jako je 
systém elektronické výměny informací o 
sociálním zabezpečení (EESSI) a systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu 
(IMI), a měl by přispívat k další 
digitalizaci postupů a zlepšování nástrojů 
IT používaných pro výměnu zpráv mezi 
vnitrostátními orgány.

spravedlivého, jednoduchého a účinného 
uplatňování práva Unie podporovat a 
zlepšit spolupráci a včasnou výměnu 
informací mezi členskými státy. Národní 
styční úředníci pracující v rámci agentury
by společně s dalšími zaměstnanci měli 
členské státy podporovat v dodržování 
povinností v oblasti spolupráce, urychlovat 
vzájemné výměny prostřednictvím postupů 
zaměřených na omezování prodlení a 
udržovat kontakty s ostatními národními 
styčnými úředníky, subjekty a kontaktními 
místy zřízenými podle právních předpisů 
Unie. Agentura by měla podporovat 
uplatňování inovativních přístupů k účelné 
a efektivní přeshraniční spolupráci, včetně 
nástrojů elektronické výměny dat, jako je 
systém elektronické výměny informací o 
sociálním zabezpečení (EESSI) a systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu 
(IMI), a měl by přispívat k další 
digitalizaci postupů a zlepšování nástrojů 
IT používaných pro výměnu zpráv mezi 
vnitrostátními orgány. Kromě toho by 
agentura měla podpořit používání 
následujících systémů pro výměnu 
informací v odvětví dopravy: i) 
evropského rejstříku podniků silniční 
dopravy (ERRU) zřízeného na základě 
nařízení (ES) č. 1071/2009 za účelem 
účinné a harmonizované výměny 
informací uložených ve vnitrostátních 
rejstřících dopravních podniků  a ii) 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu zřízeného na základě nařízení (EU) 
č. 1024/2012, pomocí něhož mohou 
členské státy navázat správní spolupráci a 
vyměňovat si údaje a informace, pokud 
jde o prohlášení o vysílání pracovníků. S 
cílem zajistit soulad s právními předpisy 
Unie by vnitrostátní inspektoři pověření 
silničními kontrolami měli mít přímý 
přístup v reálném čase k oběma 
systémům, a to prostřednictvím 
elektronické aplikace, kterou budou sdílet 
všechny členské státy. Agentura by měla 
tuto elektronickou aplikaci podporovat.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se posílila schopnost 
členských států řešit nesrovnalosti s 
přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu 
Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, 
měl by orgán podporovat vnitrostátní 
orgány při provádění vzájemně sladěných a 
společných inspekcí mimo jiné tak, že 
usnadní jejich provádění v souladu s 
článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly 
by být provedeny na žádost členských států 
nebo po dohodě s členskými státy, vznese-
li orgán návrh. Orgán by měl členským 
státům podílejícím se na vzájemně 
sladěných nebo společných inspekcích 
poskytovat strategickou, logistickou a 
technickou podporu, přičemž by měly být 
zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. 
Inspekce by měly být prováděny po 
dohodě s dotyčnými členskými státy a 
měly by probíhat v naprostém souladu s 
právním rámcem vnitrostátního práva 
dotyčných členských států, které by měly
na základě výsledků vzájemně sladěných a 
společných inspekcí přijmout navazující 
opatření v souladu se svým vnitrostátním 
právem.

(14) Aby se posílila schopnost 
členských států řešit nesrovnalosti s 
přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu 
Unie v rámci oblasti působnosti agentury, 
měla by agentura podporovat vnitrostátní 
orgány při provádění vzájemně sladěných a 
společných inspekcí a kontrol mimo jiné 
tak, že usnadní jejich provádění v souladu s 
článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly 
by být provedeny na žádost členských států 
nebo po dohodě s členskými státy, vznese-
li agentura návrh, a vždy po dohodě 
s dotčeným členským státem. Agentura by 
měla členským státům podílejícím se na 
vzájemně sladěných nebo společných 
inspekcích poskytovat strategickou, 
logistickou a technickou podporu, přičemž 
by měly být zcela dodrženy požadavky na 
důvěrnost. Inspekce by měly být 
prováděny po dohodě s dotčeným 
členským státem a měly by probíhat v 
naprostém souladu s právním rámcem 
vnitrostátního práva platného na území 
členského státu, v němž inspekce probíhá 
a který by měl na základě výsledků 
vzájemně sladěných a společných inspekcí 
přijmout navazující opatření v souladu s 
tímto vnitrostátním právem.

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že inspekce se mohou konat pouze v rámci vnitrostátního práva platného 
na území členského státu, kde jsou prováděny.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby bylo možné sledovat vznikající 
trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, 
jako je mobilita pracovní síly a koordinace 
sociálního zabezpečení, měl by orgán
vyvíjet analytické schopnosti, jakož i 
schopnosti posuzování rizik. To by mělo 
zahrnovat provádění analýz a studií v 
oblasti trhu práce, jakož i vzájemná 
hodnocení. Orgán by měl monitorovat 
potenciální nerovnováhy, pokud jde o 
dovednosti a přeshraniční toky pracovní 
síly, včetně jejich možného dopadu na 
územní soudržnost. Orgán by měl také 
podporovat posuzování rizik uvedené v 
článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by 
měl zajistit synergie a doplňkovost s 
dalšími agenturami, službami nebo sítěmi 
Unie. Mělo by sem patřit také získávání 
vstupních údajů ze sítě SOLVIT a 
podobných služeb o opakujících se 
problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci 
a podniky při výkonu svých práv v 
oblastech spadajících do oblasti působnosti 
orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a 
zefektivnit činnosti související se sběrem 
údajů stanovené v příslušném právu Unie v 
rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské 
státy by to neznamenalo vznik žádných 
nových oznamovacích povinností.

(15) Aby bylo možné sledovat vznikající 
trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, 
jako je mobilita pracovní síly a koordinace 
sociálního zabezpečení, měla by agentura 
ve spolupráci s členskými státy a 
sociálními partnery vyvíjet analytické 
schopnosti, jakož i schopnosti posuzování 
rizik. To by mělo zahrnovat provádění 
analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i 
vzájemná hodnocení. Agentura by měla
monitorovat potenciální nerovnováhy, 
pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky 
pracovní síly, včetně jejich možného 
dopadu na územní soudržnost. Agentura
by měla také podporovat posuzování rizik 
uvedené v článku 10 směrnice 
2014/67/EU. Agentura by měla zajistit 
synergie a doplňkovost s dalšími 
agenturami, službami nebo sítěmi Unie. 
Mělo by sem patřit také získávání 
vstupních údajů ze sítě SOLVIT a 
podobných služeb o opakujících se 
problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci 
a podniky při výkonu svých práv v 
oblastech spadajících do oblasti působnosti 
agentury. Agentura by měla rovněž 
usnadnit a zefektivnit činnosti související 
se sběrem údajů stanovené v příslušném 
právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. 
Pro členské státy by to neznamenalo vznik 
žádných nových oznamovacích povinností.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Orgán by měl pro účely posílení 
kapacity vnitrostátních orgánů a zlepšení 
soudržnosti při uplatňování práva Unie v 
rámci své oblasti působnosti poskytovat 
vnitrostátním orgánům operativní podporu, 
a to mimo jiné tím, že se vypracují 
praktické pokyny, stanoví se programy 

(16) Agentura by měla pro účely 
posílení kapacity vnitrostátních orgánů a 
zlepšení soudržnosti při uplatňování a 
prosazování práva Unie v rámci své oblasti 
působnosti poskytovat vnitrostátním 
orgánům operativní a technickou podporu, 
a to mimo jiné tím, že se vypracují 
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odborné přípravy a vzájemného učení, 
podpoří se projekty vzájemné pomoci, 
usnadní se výměny zaměstnanců, jako jsou 
výměny uvedené v článku 8 směrnice 
2014/67/EU, a členským státům se 
poskytne pomoc s organizací osvětových 
kampaní, v jejichž rámci budou jednotlivci 
a zaměstnavatelé informováni o svých 
právech a povinnostech. Orgán by měl
podporovat výměnu, šíření a přejímání 
osvědčených postupů.

praktické pokyny, stanoví se programy 
odborné přípravy a vzájemného učení, 
podpoří se projekty vzájemné pomoci a 
pravidelná vzájemná hodnocení, usnadní 
se výměny zaměstnanců, jako jsou výměny 
uvedené v článku 8 směrnice 2014/67/EU, 
a členským státům se poskytne pomoc s 
organizací osvětových kampaní, v jejichž 
rámci budou jednotlivci a zaměstnavatelé 
informováni o svých právech a 
povinnostech. Agentura by měla 
napomáhat k harmonizovanému 
uplatňování právních předpisů Unie a
podporovat výměnu, šíření a přejímání 
osvědčených postupů, jakož i zavádění a 
používání společných digitálních nástrojů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Orgán by měl poskytnout 
platformu pro řešení sporů mezi 
členskými státy v souvislosti s 
uplatňováním práva Unie, které spadá 
pod jeho oblast působnosti. Měl by 
vycházet z dialogu a dohodovacích 
mechanismů, které jsou v současné době 
již zavedeny v oblasti koordinace 
sociálního zabezpečení, které se podle 
členských států60 osvědčily a jejichž 
význam uznává Soudní dvůr61 . Členské 
státy by měly být schopny orgánu 
postupovat dané věci pro účely mediace v 
souladu se standardními postupy, které 
byly pro tento účel zavedeny. Orgán by se 
měl zabývat pouze řešením sporů mezi 
členskými státy, zatímco jednotlivci a 
zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi 
při uplatňování svých práv v rámci Unie, 
by měli mít nadále možnost se obrátit na 
služby poskytované na vnitrostátní úrovni a 
na úrovni Unie, jež se na řešení takových 
věcí zaměřují. Jedná se například o síť 

(17) Jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří 
se potýkají s obtížemi při uplatňování 
svých práv v rámci Unie, by měli mít 
nadále možnost se obrátit na služby 
poskytované na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí 
zaměřují. Jedná se například o síť 
SOLVIT, které by měla agentura tyto věci 
postupovat. Síť SOLVIT by měla mít 
rovněž možnost postoupit agentuře ke 
zvážení ty věci, u nichž nelze problém 
vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními 
správními orgány.
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SOLVIT, které by měl orgán tyto věci 
postupovat. Síť SOLVIT by měla mít 
rovněž možnost postoupit orgánu ke 
zvážení ty věci, u nichž nelze problém 
vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními 
správními orgány.

_________________

60 Částečný obecný přístup Rady ze dne 
26. října 2017 k návrhu nařízení, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

61 Věc C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; 
věc C-202/97 EU:C:2000:75, body 57–58; 
věc C-178/97 EU:C:2000:169, body 44-
45; věc C-2/05 EU:C:2006:69, body 28-
29; věc C-12/14 EU:C:2016:135, body 39-
41; věc C-359/16 EU:C:2018:63, body 44-
45.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se usnadnilo řízení v oblasti 
přizpůsobování trhu práce, měl by orgán
napomoci ke spolupráci mezi příslušnými
zúčastněnými stranami, a řešit tak situace, 
kdy dochází k narušení fungování trhu 
práce, které se dotýká více než jednoho 
členského státu; jde mimo jiné o případy 
restrukturalizace nebo důležité projekty 
ovlivňující zaměstnanost v příhraničních 
regionech.

(18) Aby se usnadnilo řízení v oblasti 
přizpůsobování trhu práce, měla by 
agentura napomoci ke spolupráci mezi 
zúčastněnými stranami a příslušnými 
orgány, a řešit tak situace, kdy dochází k 
narušení fungování trhu práce, které se 
dotýká více než jednoho členského státu; 
jde mimo jiné o případy restrukturalizace 
nebo důležité projekty ovlivňující 
zaměstnanost v příhraničních regionech.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění účinného 
fungování orgánu by ve správní radě měly 
být zastoupeny členské státy a Komise. 
Složení správní rady, včetně výběru jejího 
předsedy a místopředsedy, by mělo 
respektovat zásady genderové vyváženosti, 
zkušenosti a kvalifikace. Aby se zajistilo 
účinné a účelné fungování orgánu, měla by 
správní rada zejména přijmout roční 
pracovní program, vykonávat své funkce 
související s rozpočtem orgánu, přijmout 
finanční pravidla použitelná na orgán, 
jmenovat výkonného ředitele a stanovit 
postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá 
rozhodnutí týkající se provozních úkolů 
orgánu. Zástupci zemí, které nejsou 
členskými státy Unie a které uplatňují 
pravidla Unie v oblasti působnosti orgánu, 
se mohou účastnit zasedání správní rady 
jako pozorovatelé.

(21) V zájmu zajištění účinného 
fungování agentury by ve správní radě 
měly být zastoupeny členské státy a 
Komise. Složení správní rady, včetně 
výběru jejího předsedy a místopředsedy, by 
mělo respektovat zásady genderové 
vyváženosti, zkušenosti, kvalifikace a 
spravedlivého zeměpisného zastoupení. 
Aby se zajistilo účinné a účelné fungování 
agentury, měla by správní rada zejména 
přijmout roční pracovní program, 
vykonávat své funkce související s 
rozpočtem agentury, přijmout finanční 
pravidla použitelná na agenturu, jmenovat 
výkonného ředitele a stanovit postupy, 
jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí 
týkající se provozních úkolů agentury. 
Zástupci zemí, které nejsou členskými 
státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v 
oblasti působnosti agentury, se mohou 
účastnit zasedání správní rady jako 
pozorovatelé.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V zájmu zajištění své úplné 
samostatnosti a nezávislosti by měl orgán
disponovat samostatným rozpočtem, jehož 
příjmy by pocházely ze souhrnného 
rozpočtu Unie, dobrovolných finančních 
příspěvků členských států a příspěvků 
třetích zemí, které se podílejí na činnosti 
orgánu. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech by měl být 
rovněž s to získávat prostředky na základě 
dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad 
hoc a pobírat poplatky za publikace a 
veškeré služby, které orgán poskytuje.

(24) V zájmu zajištění své úplné 
samostatnosti a nezávislosti by měla 
agentura disponovat samostatným 
rozpočtem, jehož příjmy by pocházely ze 
souhrnného rozpočtu Unie a 
z dobrovolných finančních příspěvků 
členských států, které se podílejí na 
činnosti agentury. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech by měl být 
rovněž s to získávat prostředky na základě 
dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad 
hoc a pobírat poplatky za publikace a 
některé služby, které agentura poskytuje
na žádost zainteresovaných stran.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Sídlo agentury by mělo být určeno 
při plném zohlednění společného 
prohlášení ze dne 19. července 2012 o 
decentralizovaných agenturách, včetně 
kritéria zeměpisné vyváženosti.

Odůvodnění

Toto ustanovení je třeba začlenit, aby se zajistila právní jasnost postupu výběru sídla.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Orgán by měl doplňovat činnosti 
Správní komise pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení zřízené nařízením 
(ES) č. 883/2004 (dále jen „správní 
komise“), pokud vykonává regulační 
úkoly související s použitím nařízení (ES) 
č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009. 
Orgán by měl nicméně převzít provozní 
úkoly, jež jsou v současné době prováděny 
v rámci správní komise, jako je plnění 
funkce mediátora mezi členskými státy a 
zajištění fóra, které se bude zabývat 
finančními záležitostmi spojenými s 
použitím nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) 
č. 987/2009, čímž nahradí funkci účetní 
komise zřízené uvedenými nařízeními, a 
které bude v zájmu snazšího používání 
uvedených nařízení rovněž řešit záležitosti 
týkající se elektronické výměny dat a 
nástrojů informačních technologií, čímž 
nahradí funkci technické komise pro 
zpracování údajů zřízené těmito 
nařízeními.

vypouští se
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Odůvodnění

Všechny tyto instituce se zabývají otázkami, jež spadají do vnitrostátních pravomocí.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Parlament by měl být systematicky 
zapojován do stanovení a zvažování 
kritérií pro výběr sídla agentury, a to za 
stejných podmínek jako Komise a Rada,

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
(dále jen „orgán“).

1. Tímto nařízením se zřizuje 
Evropská agentura pro pracovní 
záležitosti (dále jen „agentura“).

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán je členským státům a 
Komisi nápomocen v záležitostech 
týkajících se přeshraniční mobility 
pracovní síly a koordinace sociálního 
zabezpečení v rámci Unie.

2. Agentura je členským státům a 
Komisi nápomocna v záležitostech 
týkajících se účinného uplatňování a 
prosazování pracovního práva Unie v 
oblasti přeshraniční mobility pracovní síly 
a koordinace sociálního zabezpečení 
v rámci Unie.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem tohoto orgánu je přispět k zajištění 
spravedlivé mobility pracovní síly na 
vnitřním trhu. Za tímto účelem orgán:

Cílem této agentury je prosazovat svobodu 
pohybu pracovníků a služeb, sledovat 
uplatňování práva Unie s cílem zajistit 
důstojné pracovní podmínky a ochranu 
práv pracovníků a zajišťovat, aby mobilita
pracovní síly na vnitřním trhu byla plně v 
souladu s příslušnými právními předpisy 
Unie. Agentura rovněž přispívá k řešení 
složitého problému nehlášené práce, 
přičemž plně respektuje vnitrostátní 
pravomoci a postupy. Za tímto účelem 
agentura:

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadňuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům přístup k informacím o 
jejich právech a povinnostech, jakož i k
souvisejícím službám;

a) poskytuje pracovníkům, 
zaměstnavatelům a příslušným orgánům 
důležité informace o jejich právech a 
povinnostech, pracovněprávních 
předpisech a podmínkách ve všech 
členských státech EU prostřednictvím 
dostupného webového portálu EAPZ, 
který je k dispozici ve všech úředních 
jazycích Unie, a současně poskytuje 
pracovníkům a zaměstnavatelům, včetně 
sociálních partnerů, související služby 
týkající se přeshraniční mobility, a to i 
bezplatné poradenské služby;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporuje spolupráci mezi 
členskými státy při přeshraničním 
prosazování příslušných právních předpisů 

b) podněcuje, usnadňuje a podporuje
spolupráci mezi členskými státy při 
přeshraničním prosazování příslušných 
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Unie, včetně usnadňování společných 
inspekcí;

právních předpisů Unie, včetně 
usnadňování vzájemně sladěných a 
společných inspekcí a kontrol;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) plní úlohu mediátora a usnadňuje 
hledání řešení v případě přeshraničních 
sporů mezi vnitrostátními orgány nebo v 
případě narušení fungování trhu práce.

c) po dohodě s dotčeným členským 
státem plní úlohu mediátora a usnadňuje 
hledání řešení v případě přeshraničních 
sporů, problémů s přeshraničním 
prosazováním předpisů nebo nedostatečné 
spolupráce mezi příslušnými
vnitrostátními orgány nebo v případě 
narušení fungování trhu práce.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán je subjektem Unie s právní 
subjektivitou.

1. Agentura je subjektem Unie 
s právní subjektivitou.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán má v každém členském státě 
nejširší způsobilost k právním úkonům, 
kterou vnitrostátní právo daného 
členského státu přiznává právnickým 
osobám. Zejména může nabývat a zcizovat 
movitý a nemovitý majetek a vystupovat 
před soudem.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkoly orgánu Úkoly agentury

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkoly orgánu Úkoly agentury

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadňuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům přístup k informacím o 
jejich právech a povinnostech v 
přeshraničních situacích, jakož i přístup ke 
službám v oblasti přeshraniční mobility 
pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

a) poskytuje pracovníkům a 
zaměstnavatelům informace o jejich 
právech a povinnostech v přeshraničních 
situacích, o pracovněprávních předpisech 
a podmínkách ve všech členských státech 
Unie prostřednictvím dostupného 
webového portálu EAPZ, který je 
k dispozici ve všech úředních jazycích 
Unie, a současně poskytuje služby v 
oblasti přeshraniční mobility pracovní síly, 
a to včetně poradenských služeb pro 
pracovníky a zaměstnavatele, v souladu s 
články 6 a 7;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) shromažďuje, zpracovává a 
zveřejňuje příslušné statistiky o 
kontrolách a inspekcích zaslané 
členskými státy v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) koordinuje a podporuje vzájemně 
sladěné a společné inspekce v souladu s 
články 9 a 10;

c) koordinuje a podporuje vzájemně 
sladěné a společné inspekce a kontroly v 
souladu s články 9 a 10 a napomáhá s 
jejich provedením, a to ve spolupráci s 
dotčenými členskými státy;

Odůvodnění

V odvětví dopravy se inspekce často nazývají kontroly, viz například směrnice 2006/22/ES. 
V textu by proto měly být uvedeny oba právní termíny.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) plní úlohu mediátora ve sporech
mezi orgány členských států v souvislosti s 
uplatňováním příslušných právních 
předpisů Unie v souladu s článkem 13;

f) po dohodě s dotčeným členským 
státem plní úlohu mediátora a usnadňuje 
řešení sporů mezi orgány členských států v 
souvislosti s uplatňováním příslušných 
právních předpisů Unie;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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g) usnadňuje spolupráci mezi 
příslušnými zúčastněnými subjekty v 
případě přeshraničního narušení 
fungování trhu práce v souladu s článkem 
14.

vypouští se

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje příslušné informace o 
právech a povinnostech jednotlivců v 
situacích přeshraniční mobility pracovní 
síly;

a) ve spolupráci s členskými státy 
poskytuje příslušné ucelené informace a 
poradenské služby ohledně práv a 
povinností pracovníků a zaměstnavatelů v 
situacích přeshraniční mobility pracovní 
síly, a to prostřednictvím dostupného 
webového portálu, který je k dispozici ve 
všech úředních jazycích Unie;

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporuje příležitosti k posílení 
mobility pracovní síly, mimo jiné 
prostřednictvím pokynů ohledně přístupu 
k učení a jazykovým školením;

b) podporuje příležitosti k posílení 
mobility pracovní síly, mimo jiné 
prostřednictvím přípravy a organizace 
příslušných školení a pracovních 
seminářů, včetně jazykových školení;

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaměstnavatelům poskytuje 
příslušné informace o pracovněprávních 
předpisech a pracovních a životních
podmínkách, které se vztahují na 
pracovníky v situacích přeshraniční 
mobility pracovní síly, včetně vyslaných
pracovníků;

c) ve spolupráci s členskými státy
poskytuje pracovníkům, zaměstnavatelům, 
žadatelům o práci a sociálním partnerům 
příslušné informace o pracovněprávních 
předpisech a pracovních podmínkách, které 
se vztahují na pracovníky v situacích 
přeshraniční mobility pracovní síly, pokud 
jde o volný pohyb pracovníků a vysílání
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pracovníků, jakož i příslušné informace o 
pracovním právu a pracovních 
podmínkách ve všech členských státech; 
tyto informace jsou poskytovány ve všech 
úředních jazycích Unie prostřednictvím 
aktuálního a dostupného webového 
portálu;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zavádí standardizované formuláře 
pro členské státy pro předávání informací 
online a offline.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán poskytuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům služby v zájmu 
usnadnění mobility pracovní síly v celé 
EU. Za tímto účelem orgán:

1. Agentura poskytuje jednotlivcům, 
zaměstnavatelům a příslušným orgánům 
bezplatně služby v zájmu usnadnění 
mobility pracovní síly v celé EU, včetně 
poradenských služeb a organizace školení. 
Za tímto účelem agentura:

Odůvodnění

Evropská agentura pro pracovní záležitosti by měla nejen poskytovat služby, ale rovněž 
poskytovat poradenství pracovníkům a zaměstnavatelům ohledně otázek mobility pracovní 
síly a zajistit jim příslušná školení.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



PE623.885v02-00 24/38 AD\1163216CS.docx

CS

Orgán usnadňuje spolupráci mezi 
členskými státy a podporuje je v tom, aby 
účinně dodržovaly své povinnosti týkající 
se spolupráce, včetně výměny informací, 
jak je vymezeno v právních předpisech 
Unie, v rámci pravomocí orgánu.

Agentura usnadňuje a posiluje spolupráci 
mezi členskými státy a podporuje je v tom, 
aby účinně dodržovaly své povinnosti 
týkající se spolupráce, včetně výměny 
informací, jak je vymezeno v právních 
předpisech Unie, v rámci pravomocí 
agentury.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporuje a sdílí osvědčené 
postupy;

c) podporuje a sdílí osvědčené 
postupy mezi členskými státy a mezi 
stávajícími organizacemi pro spolupráci a 
kontrolními orgány členských států;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) usnadňuje postupy přeshraničního 
vymáhání sankcí a pokut;

vypouští se

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předkládá Komisi čtvrtletní zprávy 
o nevyřízených žádostech mezi členskými 
státy, a je-li to považováno za nezbytné, 
postupuje je k mediaci v souladu s 
článkem 13.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán podporuje používání 
elektronických nástrojů a postupů pro 
výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, 
včetně systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické 
výměny informací o sociálním zabezpečení 
(EESSI).

3. Agentura podporuje používání 
elektronických nástrojů a postupů pro 
výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, 
včetně systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické 
výměny informací o sociálním zabezpečení 
(EESSI). Za účelem ověření řádného 
uplatňování a dodržování právních 
předpisů Unie mají inspektoři pověření 
silničními kontrolami  přímý přístup v 
reálném čase jak k systému propojujícímu 
vnitrostátní rejstříky podniků a činností 
silniční dopravy (ERRU), tak k 
informacím o prohlášení o vyslání řidiče 
zprostředkovaným systémem pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), a to 
prostřednictvím elektronické aplikace 
společné pro všechny členské státy EU. V 
této souvislosti agentura podporuje tuto 
elektronickou aplikaci, která poskytne 
přímý přístup v reálném čase k rejstříkům 
ERRU a IMI při silničních kontrolách.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán podporuje uplatňování 
inovativních přístupů k účelné a efektivní 
přeshraniční spolupráci a zkoumá případné 
využití mechanismů elektronické výměny 
mezi členskými státy pro snadnější 
odhalování podvodů, přičemž předkládá 
zprávy Komisi v zájmu dalšího rozvoje 
uvedených mechanismů.

4. Agentura podporuje uplatňování
digitálních nástrojů a inovativních 
přístupů k účelné a efektivní přeshraniční 
spolupráci a hraje ústřední roli v rozvoji
mechanismů elektronické výměny mezi 
členskými státy pro snadnější odhalování
podvodů, zejména prostřednictvím 
elektronické aplikace, která poskytne 
přímý přístup v reálném čase k rejstříkům 
ERRU, EESSI a IMI během silničních 
kontrol, jejichž prostřednictvím mohou 
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vnitrostátní orgány získat příslušné údaje 
v reálném čase. Komisi předkládá zprávy
v zájmu dalšího rozvoje uvedených 
mechanismů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koordinace vzájemně sladěných a 
společných inspekcí

Vzájemně sladěné a společné inspekce

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost jednoho nebo několika 
členských států orgán koordinuje 
vzájemně sladěné nebo společné inspekce 
v oblastech spadajících do pravomocí 
orgánu. Žádost může zaslat jeden nebo 
několik členských států. Provedení 
vzájemně sladěné nebo společné inspekce 
může dotčeným orgánům členských států 
rovněž navrhnout sám orgán.

1. Na žádost jednoho nebo několika 
členských států a na základě dohody mezi 
dotčenými členskými státy agentura mezi 
členskými státy koordinuje vzájemně 
sladěné nebo společné inspekce v oblastech 
spadajících do pravomocí agentury. Žádost 
může zaslat jeden nebo několik členských 
států.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Když se orgán členského státu 
rozhodne neúčastnit se vzájemně sladěné 
nebo společné inspekce uvedené v odstavci 
1, nebo tuto inspekci neprovést, s 
dostatečným předstihem písemně 
informuje orgán o důvodech takového 
rozhodnutí. V takových případech orgán
informuje orgány ostatních dotčených 
členských států.

2. Zapojení vnitrostátního orgánu 
členského státu do vzájemně sladěné nebo 
společné inspekce je dobrovolné. Pokud se 
orgán členského státu rozhodne neúčastnit 
se vzájemně sladěné nebo společné 
inspekce uvedené v odstavci 1, nebo tuto 
inspekci neprovést, s předstihem písemně 
informuje agenturu o důvodech takového 
rozhodnutí. V takových případech 
agentura informuje orgány ostatních 
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dotčených členských států.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dohoda o provedení společné 
inspekce (dohoda o společné inspekci) 
mezi zúčastněnými členskými státy a 
orgánem stanoví podmínky pro provedení 
takového úkolu. Dohoda o společné 
inspekci může zahrnovat ustanovení, která 
umožní, aby společné inspekce poté, co 
budou dohodnuty a naplánovány, mohly 
proběhnout v krátkém časovém intervalu. 
Orgán stanoví vzor smlouvy.

1. Dohoda o provedení vzájemně 
sladěné nebo společné inspekce (dohoda o 
společné inspekci) mezi zúčastněnými 
členskými státy a agenturou stanoví 
podmínky pro provedení takového úkolu. 
Dohoda o společné inspekci může 
zahrnovat ustanovení, která umožní, aby 
společné inspekce poté, co budou 
dohodnuty a naplánovány, mohly 
proběhnout v krátkém časovém intervalu. 
Agentura stanoví vzor smlouvy.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán poskytuje členským státům, 
jež vzájemně sladěné nebo společné 
inspekce provádějí, logistickou a 
technickou podporu, která může zahrnovat 
překladatelské a tlumočnické služby.

3. Agentura poskytuje členským 
státům, jež vzájemně sladěné nebo 
společné inspekce provádějí, logistickou a 
technickou podporu, která může zahrnovat 
překladatelské a tlumočnické služby.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Informace o vzájemně sladěných a 
společných inspekcích se zahrnou do 
čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány 
správní radě. Roční zpráva o inspekcích 
podporovaných orgánem se zahrne do jeho

6. Informace o vzájemně sladěných a 
společných inspekcích se zahrnou do 
čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány 
správní radě. Tyto zprávy budou 
zveřejněny a budou obsahovat informace 
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roční zprávy o činnosti. o těch případech, kdy se orgán členského 
státu neúčastní vzájemně sladěné nebo 
společné inspekce dle bodu 1 ani ji 
neprovádí. Roční zpráva o inspekcích 
podporovaných agenturou se zahrne do 
její roční zprávy o činnosti.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě, že se orgán v průběhu 
vzájemně sladěných nebo společných 
inspekcí, nebo v průběhu jakékoli ze svých 
činností dozví o předpokládaných 
nesrovnalostech v uplatňování práva Unie, 
včetně případů přesahujících rámec jeho
pravomocí, v případě potřeby o těchto 
předpokládaných nesrovnalostech podá 
zprávu Komisi a orgánům dotyčného 
členského státu.

7. V případě, že se agentura v 
průběhu vzájemně sladěných nebo 
společných inspekcí, nebo v průběhu 
jakékoli ze svých činností dozví o 
předpokládaných nesrovnalostech v 
uplatňování práva Unie v rámci svých
pravomocí, o těchto předpokládaných 
nesrovnalostech podá zprávu Komisi a 
orgánům dotyčného členského státu.
Komisi může podat zprávu o těchto 
domnělých nesrovnalostech pouze 
s posouzením a stanoviskem vydanými 
dotčeným členským státem.

Odůvodnění

Je nutno zajistit, aby měly členské státy právo a možnost poskytnout ke zprávě o domnělých 
nesrovnalostech své stanovisko s vysvětlením, přičemž pouze po tomto posouzení ze strany 
dotčeného státu lze předmětnou zprávu agentury zaslat Komisi.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán posuzuje rizika a provádí 
analýzy v souvislosti s přeshraničními toky 
pracovní síly, pokud jde o nerovnováhu na 
trhu práce, hrozby týkající se konkrétního 
odvětví a problémy, s nimiž se opakovaně 
potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v 
oblasti přeshraniční mobility. Za tímto 

1. Agentura ve spolupráci s 
členskými státy a sociálními partnery
posuzuje rizika a provádí analýzy v 
souvislosti s přeshraničními toky pracovní 
síly, pokud jde například o překážky 
bránící mobilitě pracovníků, o 
diskriminační ustanovení ve 
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účelem orgán zajišťuje doplňkovost s 
ostatními agenturami nebo službami Unie a 
vychází z jejich odborných znalostí, mimo 
jiné v oblastech, jako jsou prognózy 
poptávky po dovednostech a bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise 
může orgán provádět cílené hloubkové 
analýzy a studie za účelem přezkumu 
specifických otázek mobility pracovní síly.

vnitrostátních právních předpisech a 
problémy, s nimiž se opakovaně potýkají 
jednotlivci a zaměstnavatelé v oblasti 
přeshraniční mobility. Za tímto účelem 
agentura využívá všechny dostupné 
statistické údaje, zajišťuje doplňkovost s 
ostatními agenturami nebo službami Unie a 
vychází z jejich odborných znalostí, mimo 
jiné v oblastech, jako jsou prognózy 
poptávky po dovednostech a bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise 
může agentura provádět cílené hloubkové 
analýzy a studie za účelem přezkumu 
specifických otázek mobility pracovní síly.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V rámci vnitrostátních orgánů a 
služeb orgán organizuje vzájemná 
hodnocení s cílem:

2. V rámci vnitrostátních orgánů a 
služeb agentura organizuje na žádost 
dotčeného členského státu vzájemná 
hodnocení s cílem:

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zlepšit znalosti a vzájemné 
porozumění různých systémů a postupů a 
posoudit účinnost různých politických 
opatření, včetně preventivních a 
odrazujících opatření.

c) zlepšit znalosti a vzájemné 
porozumění různých systémů a postupů, 
včetně výměn postupů při provádění 
právních aktů Unie do vnitrostátního 
práva, a posoudit účinnost různých 
politických opatření, včetně preventivních 
a odrazujících opatření.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán podává pravidelné zprávy o 
svých zjištěních Komisi, jakož i přímo 
dotčeným členským státům, přičemž 
nastiňuje možná opatření s cílem odstranit 
zjištěné nedostatky.

3. Agentura podává pravidelné zprávy 
o svých zjištěních Komisi, jakož i přímo 
dotčeným členským státům, přičemž 
nastiňuje možná opatření s cílem odstranit 
zjištěné nedostatky.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán sbírá statistické údaje 
shromážděné a poskytnuté členskými státy 
v oblastech práva Unie, které spadají do 
pravomocí orgánu. Orgán tím usiluje o 
zefektivnění stávajících činností 
souvisejících se sběrem údajů v uvedených 
oblastech. V příslušných případech se 
použije článek 16. V případě potřeby 
orgán naváže kontakt s Komisí 
(Eurostatem) a sdílí výsledky uvedených 
činností, jež souvisejí se sběrem údajů.

4. Agentura sbírá statistické údaje 
shromážděné a dobrovolně poskytnuté 
členskými státy v oblastech práva Unie, 
které spadají do pravomocí agentury. 
Agentura tím usiluje o zefektivnění 
stávajících činností souvisejících se sběrem 
údajů v uvedených oblastech. V 
příslušných případech se použije článek 16. 
V případě potřeby agentura naváže 
kontakt s Komisí (Eurostatem) a sdílí 
výsledky uvedených činností, jež souvisejí 
se sběrem údajů.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro potřeby členských států 
vypracovává společné pokyny, včetně 
pokynů pro inspekce v případech s 
přeshraničním rozměrem, jakož i sdílené 
definice a společné koncepty, přičemž 
vychází z příslušné činnosti na úrovni 
Unie;

a) pro potřeby členských států 
vypracovává návrhy nezávazných pokynů, 
včetně pokynů pro inspekce v případech s 
přeshraničním rozměrem, jakož i sdílené 
definice a společné koncepty, přičemž 
vychází z příslušné činnosti na úrovni 
Unie;

Pozměňovací návrh 60
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporuje a poskytuje vzájemnou 
pomoc v podobě „peer-to-peer“ nebo 
skupinových činností, jakož i výměny 
zaměstnanců a režimy dočasného 
přidělování pracovníků mezi 
vnitrostátními orgány;

b) podporuje a poskytuje vzájemnou 
pomoc v podobě „peer-to-peer“ nebo 
skupinových činností, jakož i výměny 
zaměstnanců a režimy dočasného 
přidělování pracovníků mezi členskými 
státy;

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že agentura by měla usnadnit spolupráci mezi členskými státy, 
nikoli mezi vnitrostátními orgány v rámci jednoho členského státu; to by mělo zůstat 
v pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prosazuje a podporuje pravidelná 
vzájemná hodnocení všech příslušných 
oprávněných orgánů prosazování práva a 
zároveň zajišťuje náležitou výměnu mezi 
hodnotícím a hodnoceným příslušným 
orgánem pro prosazování.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporuje výměnu a šíření 
zkušeností a osvědčených postupů, včetně 
příkladů spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány;

c) podporuje výměnu a šíření 
zkušeností a osvědčených postupů, včetně 
příkladů spolupráce mezi příslušnými 
členskými státy a stávajícími 
organizacemi pro spolupráci;
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) rozvíjí společné digitální nástroje s 
cílem posílit spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány.

Odůvodnění

Od Evropského orgánu pro pracovní záležitosti se očekává příspěvek k rozvoji 
interoperabilních společných provozních digitálních nástrojů pro spolupráci mezi členskými 
státy (viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 6).

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se

Mediace mezi členskými státy

1. V případě sporů mezi členskými státy, 
pokud jde o uplatňování nebo výklad 
práva Unie v oblastech, na které se 
vztahuje toto nařízení, může orgán plnit 
úlohu mediátora.

2. Na žádost jednoho z členských států 
dotčených sporem zahájí orgán mediační 
řízení před mediačním výborem, který byl 
pro tento účel zřízen v souladu s čl. 17 
odst. 2. Mediační řízení před mediačním 
výborem může orgán zahájit také z 
vlastního podnětu – a to i na základě 
postoupení věci sítí SOLVIT –, pokud s 
tím souhlasí všechny členské státy dotčené 
sporem.

3. Jakmile je daná věc orgánu předložena 
k mediaci, členské státy zajistí, aby byly 
veškeré osobní údaje týkající se uvedené 
věci anonymizovány, a orgán v žádné fázi 
mediačního řízení nezpracovává osobní 
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údaje jednotlivců, kteří jsou danou věcí 
dotčeni.

4. Věci, které jsou předmětem 
probíhajícího soudního řízení na 
vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, 
nejsou pro mediaci prováděnou orgánem 
přípustné.

5. Do tří měsíců od ukončení mediace 
orgánem podají dotčené členské státy 
orgánu zprávu o opatřeních, která v 
návaznosti na mediaci přijaly, nebo pokud 
žádná návazná opatření nepřijaly, podají 
zprávu o důvodech jejich nepřijetí.

6. Orgán předkládá Komisi čtvrtletní 
zprávy o výsledcích mediace ve věcech, 
které řeší.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby orgán stanoví ujednání 
o spolupráci s ostatními 
decentralizovanými agenturami Unie.

V případě potřeby agentura stanoví 
ujednání o spolupráci s ostatními 
decentralizovanými agenturami Unie.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizace orgánu Organizace agentury

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní a řídicí struktura orgánu je 1. Správní a řídicí struktura agentury
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složena z(e): je složena z(e):

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán může pro účely plnění specifických 
úkolů či pro konkrétní politické oblasti 
zřídit pracovní skupiny nebo panely 
odborníků se zástupci členských států 
a/nebo Komise nebo s externími odborníky 
v souladu s výběrovými řízeními, včetně 
mediačního výboru, aby mohl plnit své 
úkoly v souladu s článkem 13 tohoto 
nařízení, jakož i zvláštní skupinu pro 
účely řešení finančních záležitostí 
spojených s uplatňováním nařízení (ES) 
č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jak je 
uvedeno v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Agentura může pro účely plnění 
specifických úkolů či pro konkrétní 
politické oblasti zřídit pracovní skupiny 
nebo panely odborníků se zástupci všech 
členských států, které mají zájem o 
spolupráci, a/nebo Komise nebo s 
externími odborníky v souladu s 
výběrovými řízeními. Jednací řád 
takových pracovních skupin a skupin 
odborníků stanoví agentura po konzultaci 
s Komisí. V záležitostech souvisejících s 
koordinací sociálního zabezpečení je 
konzultována také Správní komise pro 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada volí z členů s hlasovacím 
právem předsedu a místopředsedu a usiluje 
o genderovou vyváženost. Předseda a 
místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou 
většinou hlasů členů správní rady, kteří 
mají hlasovací práva.

Správní rada volí z členů s hlasovacím 
právem předsedu a místopředsedu a usiluje 
o zeměpisnou a genderovou vyváženost. 
Předseda a místopředseda jsou voleni 
dvoutřetinovou většinou hlasů členů 
správní rady, kteří mají hlasovací práva.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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5. Výkonný ředitel rozhoduje o tom, 
zda je nezbytné vyslat jednoho či více 
zaměstnanců do jednoho nebo více 
členských států. Před rozhodnutím o 
zřízení místní kanceláře výkonný ředitel 
získá předchozí souhlas Komise, správní 
rady a příslušného členského státu nebo 
příslušných členských států. Rozhodnutím 
se určí rozsah činností, jež mají být v 
místní kanceláři prováděny, a to 
způsobem, který zabrání zbytečným 
nákladům a zdvojování administrativních 
funkcí orgánu. Může být vyžadováno 
uzavření dohody o sídle s dotčeným 
členským státem / dotčenými členskými 
státy.

vypouští se

Odůvodnění

V současné době není z textu jasné, co je účelem a kdy by bylo nezbytné vyslat jednoho či více 
zaměstnanců do jednoho nebo více členských států.  Vyvstává řada otázek: jaké činnosti by 
vykonávali zaměstnanci v těchto členských státech, zda by byli dočasní, či stálí atd. Také by 
možná došlo ke zdvojení úlohy ve vztahu k národním styčným úředníkům.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skupina zúčastněných stran je 
složena ze šesti zástupců sociálních 
partnerů na úrovni Unie rovnoměrně 
zastupujících odbory a organizace 
zaměstnavatelů a ze dvou zástupců 
Komise.

4. Skupina zúčastněných stran je 
složena ze šesti zástupců sociálních 
partnerů na úrovni Unie rovnoměrně 
zastupujících odbory a organizace 
zaměstnavatelů a ze dvou zástupců 
Komise. Členy mohou na schůze skupiny 
zúčastněných stran doprovázet experti.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Článek 46
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Odůvodnění

Žádné změny nejsou nutné ani proveditelné.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Odůvodnění

Žádné změny nejsou nutné ani proveditelné.
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