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Pozměňovací návrh 1
Monica Frassoni

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je třeba zohlednit 
návrh prozatímní zprávy k „Srovnávací 
studii k uplatňování směrnice 2004/38/ES 
o právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států“, 
kterou na žádost Výboru pro právní 
záležitosti předložilo Evropské středisko 
pro občanskou akci (ECAS), 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Katalin Lévai

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poznamenává, že ani jeden členský 
stát neprovedl směrnici 2004/38/ES 
účinně a správně v její úplnosti a že ani 
jeden článek směrnice nebyl proveden 
účinně a správně všemi členskými státy; 
pokud jde o právo pobytu, některé členské 
státy zavedly požadavky (pracovní 
povolení, uspokojivé ubytování), které 
nejsou v souladu s právními předpisy 
Společenství, a vytvářejí tak umělé 
překážky; poznamenává, že tato omezení 
by mohla vážně poškodit evropský trh 
práce a evropské hospodářství, především 
v době současné hospodářské krize. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Georgios Papastamkos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. se zklamáním konstatuje, že směrnice 
byla uspokojivě provedena pouze na 
Kypru, v Řecku, ve Finsku, Lucembursku, 
na Maltě, v Portugalsku a ve Španělsku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Georgios Papastamkos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje, že vzhledem k 
nesprávnému provádění směrnice ze 
strany členských států by bylo vhodné 
zvážit, zda by nejproblematičtější 
ustanovení neměla být pozměněna, 
konkrétně ustanovení týkající se práva 
vstupu a pobytu rodinných příslušníků ze 
třetích zemí a požadavku, aby občané EU 
spolu se žádostmi o pobyt předkládali 
další doklady, které touto směrnicí 
vyžadovány nejsou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Francesco Enrico Speroni

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že administrativní 
postupy, které nejsou v souladu s právními 
předpisy Společenství, mají značné 
negativní důsledky pro občanská práva; 
upozorňuje například na to, že v členských 
státech jsou vydávány různé osobní 
průkazy a pobytové karty, což způsobuje 
nejasnosti a nepříjemnosti při výkonu 
práva občanů EU na volný pohyb; 
poukazuje na to, že ve Španělsku se 
občanům EU vydává kromě osvědčení 
o registraci také „identifikační číslo 
cizince“, které je nezbytné pro výkon 
zaměstnání a pro registraci ve španělském 
systému sociálního zabezpečení, že 
Francie dosud nezrušila nejednoznačnou 
dobrovolnou rezidenční kartu, která 
existuje vedle osvědčení o registraci 
vydávaného občanům Unie, a že 
v členských státech, jako je Česká 
republika, Švédsko a Belgie, úřady 
vyžadují pro vystavení pobytové karty další 
dokumenty nebo kladou podmínky, které 
nejsou uvedeny ve směrnici;

3. bere na vědomí, že administrativní 
postupy, které nejsou v souladu s právními 
předpisy Společenství, mají značné 
negativní důsledky pro občanská práva; 
upozorňuje například na to, že v členských 
státech jsou vydávány různé osobní 
průkazy a pobytové karty, což způsobuje 
nejasnosti a nepříjemnosti při výkonu 
práva občanů EU na volný pohyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Francesco Enrico Speroni

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že vzhledem k tomu, že u 
pobytu delšího než tři měsíce se vyžaduje 
splnění zvláštních podmínek a že právní 
předpisy Společenství nestanoví žádné 
požadavky, které by museli plnit občané 
EU při vstupu do některého z členských 
států, mohlo by být vhodné vypracovat 
systém pro ověřování data skutečného 
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počátku pobytu občana EU v určitém 
členském státě;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Francesco Enrico Speroni

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že způsob, jakým byl 
v právních řádech členských států 
proveden princip „dostatečných 
prostředků“, vyváří pro občany EU mnoho 
nejasností, neboť ve vnitrostátních 
právních předpisech na všech úrovních je 
tento princip nezřídka definován 
nejednoznačně; zdůrazňuje, že tato 
skutečnost je důvodem k vážnému 
znepokojení, například pokud jde o italské 
předpisy, podle nichž musí občané EU 
prokázat autenticitu svých dostatečných 
prostředků;

4. upozorňuje na to, že způsob, jakým byl 
v právních řádech členských států 
proveden princip „dostatečných 
prostředků“, vyváří pro občany EU mnoho 
nejasností, neboť ve vnitrostátních 
právních předpisech na všech úrovních je 
tento princip nezřídka definován 
nejednoznačně; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Katalin Lévai

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je znepokojen faktem, že pouze ve 
třinácti členských státech jsou 
registrovaní partneři a registrované 
partnerky považováni za rodinné 
příslušníky a pouze v těchto státech jsou 
tedy párům stejného pohlaví zaručena 
prvořadá a individuální práva, jako je 
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právo svobody pohybu a právo pobytu; 
vyzývá Komisi, aby omezení práva vstupu 
a pobytu existující v ostatních členských 
státech sledovala, aby tak mohla zabránit 
diskriminaci na základě sexuální 
orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Francesco Enrico Speroni

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že právní 
a administrativní překážky, kterým čelí 
rodinní příslušníci se státní příslušností 
třetích zemí, jsou velice problematické; 
zdůrazňuje, že v rozporu se směrnicí 
nedovolují právní předpisy Spojeného 
království rodinným příslušníkům, kteří 
nejsou státními příslušníky některého 
z členských států EU, ale jsou držiteli 
pobytové karty vydané jiným státem, aby 
vstoupili do země bez víza; dále poukazuje 
na administrativní postupy ve Spojeném 
království, kde dlouhé čekací doby a 
povinnost předkládat rozsáhlou 
dokumentaci při vyřizování žádostí o 
pobytové karty pro rodinné příslušníky, 
kteří jsou občany třetích zemí, představuje 
rovněž závažné překážky výkonu práva na 
volný pohyb; upozorňuje na to, že 
v Estonsku čelí státní příslušníci třetích 
zemí určitým obtížím, pokud chtějí 
vstoupit do země s pobytovou kartou 
vydanou jiným členským státem, a že po 
rodinných příslušnících třetích zemí, kteří 
žádají o víza, je často vyžadováno 
uhrazení poplatku za vystavení víza; 
poukazuje na to, že v Itálii je státní 
příslušník třetí země žádající o sjednocení 
rodiny povinen prokázat, že své 

6. poukazuje na to, že právní 
a administrativní překážky, kterým čelí 
rodinní příslušníci se státní příslušností 
třetích zemí, jsou velice problematické; 
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ekonomické prostředky nabyl zákonným 
způsobem, přičemž výše těchto prostředků 
nesmí být nižší než roční výše dávek 
sociální podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Francesco Enrico Speroni

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná, že výjimky z důvodu 
veřejného pořádku nesmí být použity 
k hospodářským účelům ani k obecným 
cílům prevence; upozorňuje na to, že 
v estonské a maďarské legislativě schází 
jednoznačná zmínka o tom, že při 
přijímání rozhodnutí o vyhoštění nesmí 
být zohledněny hospodářské cíle, a dále 
připomíná, že maďarské a rumunské 
předpisy neuvádějí, že nesmí být 
přihlíženo k předchozím odsouzením pro 
trestné činy a k obecným cílům prevence.

7. připomíná, že výjimky z důvodu 
veřejného pořádku nesmí být použity 
k hospodářským účelům ani k obecným 
cílům prevence; 

Or. en
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