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Pozměňovací návrh  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Postoj Rady 

–

 

 Návrh na zamítnutí 

 Evropský parlament zamítá postoj Rady v 

prvním čtení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

 Postoj Rady  

–

 

 Návrh na zamítnutí 

 Evropský parlament zamítá postoj Rady v 

prvním čtení. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1a.  schvaluje prohlášení připojené 

k tomuto usnesení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh legislativního usnesení 

Příloha 

 

 Příloha k legislativnímu usnesení 

 Prohlášení Evropského parlamentu 

k převodu zaměstnanců 

 V souladu s bodem odůvodnění 14 a čl. 4 

odst. 4a, 4b a 6 musí členské státy plně 

dodržovat směrnici 2001/23/ES týkající se 

zachování práv zaměstnanců v případě 

převodů podniků a jsou oprávněny zajít 

nad rámec uplatnění této směrnice tím, že 

v souladu s unijním právem přijmou 

dodatečná opatření na ochranu 

zaměstnanců, např. nařídí povinný převod 

zaměstnanců i v případech, kdy by se 

směrnice 2001/23/ES nepoužila. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 4 – písm. b 

Nařízení (ES) No 1370/2007 

Čl. 4 – odst. 4 b 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Směrnice Rady 2001/23/ES se uplatní při 

změně provozovatele veřejných služeb, 

pokud taková změna představuje převod 

podniku ve smyslu uvedené směrnice. 

Aniž je dotčeno vnitrostátní právo a právo 

Unie včetně reprezentativních 

kolektivních smluv mezi sociálními 

partnery, požadují příslušné orgány od 

vybraného provozovatele veřejných 

služeb, aby zaměstnancům zajistil 

pracovní podmínky na základě 

vnitrostátních, regionálních a místních 

sociálních norem, které platí v místě, kde 

jsou služby poskytovány, nebo aby nařídil 

povinný převod pracovníků v případě 

změny provozovatele. Jestliže je takový 
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převod nařízen, zaměstnancům, kteří byli 

zaměstnáni předchozím provozovatelem za 

účelem poskytování služeb, se přiznají 

stejná práva jako ta, na něž by měli nárok, 

pokud by došlo k jejich převodu ve smyslu 

směrnice 2001/23/ES . Pokud vyžadují 

příslušné orgány po provozovatelích 

veřejných služeb, aby splnili určité 

sociální normy, uvedou v dokumentaci k 

nabídkovému řízení a ve smlouvách o 

veřejných službách seznam dotčených 

zaměstnanců a transparentním způsobem 

také podrobnosti o jejich smluvních 

právech a podmínky, za jakých jsou 

zaměstnanci považováni za spojené se 

službami. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) No 1370/2007 

Čl. 5 – odst. 2 – návětí 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

V případě veřejných služeb v přepravě 

cestujících po železnici může být skupina 

orgánů uvedená v prvním pododstavci 

tvořena pouze příslušnými místními 

orgány, jejichž zeměpisná oblast 

působnosti není celostátní. Veřejné služby 

v přepravě cestujících nebo smlouvy o 

veřejných službách uvedené v prvním 

pododstavci se mohou týkat pouze 

dopravních potřeb městských aglomerací či 

venkovských oblastí. 

V případě veřejných služeb v přepravě 

cestujících po železnici může být skupina 

orgánů uvedená v prvním pododstavci 

tvořena pouze příslušnými místními 

orgány, jejichž zeměpisná oblast 

působnosti není celostátní. Veřejné služby 

v přepravě cestujících nebo smlouvy o 

veřejných službách uvedené v prvním 

pododstavci se mohou týkat pouze 

dopravních potřeb městských aglomerací či 

venkovských oblastí, nejedná-li příslušný 

vnitrostátní orgán nebo jeho vnitřní 

provozovatel v souladu s písmenem d). 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 



 

PE594.057v01-00 6/6 AM\1109763CS.docx 

CS 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 5 – písm. aa (nové) 

Nařízení (ES) No 1370/2007 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 aa)  písmeno d) odstavce 2 se 

nahrazuje tímto: 

 “d) Pokud je poskytováním veřejných 

služeb v přepravě cestujících pověřen 

příslušný vnitrostátní orgán, použijí se na 

něj písmena a), b) a c) s cílem přinést 

užitek zeměpisné oblasti, za niž je orgán 

odpovědný, a to za předpokladu, že se 

vnitřní provozovatel nezúčastní 

nabídkových řízení o poskytování 

veřejných služeb v přepravě cestujících 

pořádaných mimo oblast, pro niž byla 

smlouva o veřejných službách uzavřena, 

zejména řízení o poskytování služeb v 

oblasti, za niž odpovídá příslušný orgán 

jiného členského státu.“ 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. en 

 

 

 


