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Pozměňovací návrh 24
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Volný pohyb pracovníků je zakotven 
v článku 45 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, je základní svobodou 
občanů EU a jedním z pilířů vnitřního trhu 
Unie. Jeho provádění je dále rozvinuto 
právem Unie, jehož cílem je zaručit plný 
výkon práv udělených občanům Unie a 
jejich rodinným příslušníkům.

(1) Volný pohyb pracovníků je zakotven 
v článku 45 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, je základní svobodou a 
právem občanů EU a jedním z pilířů 
vnitřního trhu Unie. Práv spojených 
s volným pohybem pracovníků by měly 
mít možnost využívat všechny dotčené 
osoby bez ohledu na to, jaký mají status. 
Jeho provádění je dále rozvinuto právem 
Unie, jehož cílem je zaručit plný výkon 
práv udělených občanům Unie a jejich 
rodinným příslušníkům. Je nezbytné 
zajistit, aby tato základní svoboda vždy 
zohledňovala zásadu rovnosti mezi ženami 
a muži a podporu rovných příležitostí 
napříč Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dále 
představuje klíčový prvek pro rozvoj 
skutečného trhu práce Unie, jelikož 
pracovníkům umožňuje stěhovat se 
z oblastí s vysokou nezaměstnaností do 
oblastí s nedostatkem pracovních sil, 
pomáhá jim nalézt pracovní místa, která 
lépe odpovídají jejich dovednostem, a 
odstraňuje kritická místa na trhu práce.

(2) Volný pohyb pracovníků dále 
představuje klíčový prvek pro rozvoj 
skutečného trhu práce Unie, jelikož 
pracovníkům umožňuje stěhovat se do 
oblastí s nedostatkem pracovních sil, 
pomáhá jim nalézt pracovní místa, která 
lépe odpovídají jejich dovednostem, 
a odstraňuje kritická místa na trhu práce.
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Or. de

Pozměňovací návrh 26
Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dále 
představuje klíčový prvek pro rozvoj 
skutečného trhu práce Unie, jelikož 
pracovníkům umožňuje stěhovat se 
z oblastí s vysokou nezaměstnaností do 
oblastí s nedostatkem pracovních sil, 
pomáhá jim nalézt pracovní místa, která 
lépe odpovídají jejich dovednostem, a 
odstraňuje kritická místa na trhu práce.

(2) Volný pohyb pracovníků dále 
představuje klíčový prvek pro rozvoj 
skutečného trhu práce Unie, jelikož 
pracovníkům umožňuje stěhovat se do 
oblastí s nedostatkem pracovních sil, 
pomáhá jim nalézt pracovní místa, která 
lépe odpovídají jejich dovednostem, 
a odstraňuje kritická místa na trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Dobrovolná mobilita v rámci Unie by 
měla být podporována. Volný pohyb 
pracovníků by nicméně neměl vést 
k tomu, že v důsledku zhoršených vyhlídek 
na získání zaměstnání v zemi původu 
bude docházet k „odlivu mozků“. Krize a 
vysokou nezaměstnanost nelze tímto 
způsobem trvale řešit.

Or. de
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Pozměňovací návrh 28
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 
od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Ochrana před diskriminací by se měla 
vztahovat i na pracovníky vykonávající 
přeshraniční činnost, jejichž pracoviště se 
nachází v jiném členském státě než jejich 
bydliště.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Procesních a vymáhacích práv, která jsou 
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od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

klíčovým nástrojem, s jehož pomocí 
mohou občané svoje práva uplatňovat, by 
měli mít možnost využívat všichni občané, 
kteří se pohybují v rámci Unie, bez ohledu 
na to, jaký mají status či zda se na jejich 
pohyb do jiného členského státu vztahuje 
článek 45 nebo jiná ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 
od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 
od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
což platí i pro přeshraniční pracovníky, 
které v souladu s právními předpisy 
Evropské unie chrání před diskriminací 
na základě bydliště. Za všech okolností 
musí být v souladu s platnými 
pravidly příslušného členského státu 
dodržováno rovné zacházení s pracovníky, 
a to bez ohledu na to, zda jsou tato 
pravidla stanovena vnitrostátními 
právními předpisy nebo kolektivní 
dohodou. Volný pohyb pracovníků nesmí 
být nikdy zneužíván za účelem nerovného 
zacházení. Volný pohyb pracovníků je 
třeba odlišovat od volného pohybu služeb, 
který zahrnuje právo podniků poskytovat 
služby v jiném členském státě a za tímto 
účelem dočasně vyslat vlastní pracovníky 
do jiného členského státu, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
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v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 
od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 
od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.
Diskriminace by však zároveň neměla být 
vnímána v ekonomickém smyslu. Volný 
pohyb pracovníků by měl být chápán jako 
jeden z uznávaných cílů jednotného trhu 
a jako opatření, které nabízí nejlepší 
řešení nerovnováhy v poptávce na trhu 
práce, a měl by sloužit jak ve prospěch 
zaměstnavatelů, tak ve prospěch 
zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 
od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je v souladu 
s ustanovením čl. 45 odst. 2 SFEU před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 
od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 



AM\1004217CS.doc 9/91 PE519.521v02-00

CS

vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, zajištěním 
rovného zacházení ve srovnání se státními 
příslušníky hostitelského členského státu. 
Volný pohyb pracovníků je třeba odlišovat 
od volného pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky do jiného 
členského státu, aby tam vykonávali práci 
nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

(3) Volný pohyb pracovníků dává všem 
občanům právo svobodně odejít do jiného 
členského státu za prací a za tímto účelem 
v něm také pobývat. Chrání je před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci, propouštění, daňové a případně též 
sociální výhody a jiné pracovní podmínky, 
zajištěním rovného zacházení ve srovnání 
se státními příslušníky hostitelského 
členského státu. Volný pohyb pracovníků 
je třeba odlišovat od volného pohybu 
služeb, který zahrnuje právo podniků 
poskytovat služby v jiném členském státě a 
za tímto účelem dočasně vyslat vlastní 
pracovníky do jiného členského státu, aby 
tam vykonávali práci nezbytnou 
k poskytnutí těchto služeb.

Or. nl

Pozměňovací návrh 35
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vyzývá ve shodě s Evropským 
parlamentem Komisi, aby přijala zvláštní 
opatření, která napomohou mobilitě
pracovnic i pracovníků a zajistí jejich 
ochranu před znevýhodňováním.

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S ohledem na pracovníky a jejich 
rodiny využívající svého práva na volný 
pohyb uděluje článek 45 Smlouvy 
významná práva pro výkon této základní 
svobody, která jsou podrobněji stanovena 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o 
volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.

(4) Právo na volný pohyb pracovníků má 
výrazný dopad na rodinný život a volbu 
vzdělání a profese pracovníků i jejich 
partnerů; s ohledem na pracovníky a jejich 
rodiny využívající svého práva na volný 
pohyb uděluje článek 45 Smlouvy 
významná práva pro výkon této základní 
svobody, která jsou podrobněji stanovena 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 
a ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady č. 2004/38/ES ze dne 29. dubna 
2004. Členské státy nesmějí při provádění 
nařízení (EU) č. 492/2011, směrnice 
2004/38/ES a této směrnice diskriminovat 
pracovníky a jejich rodinné příslušníky na 
základě žádného z důvodů uvedených 
v článku 21 Listiny základních práv 
včetně sexuální orientace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy by měly zajistit 
vzájemné uznání rozličných právních 
forem partnerských vztahů a z nich 
vyplývajících práv, aby nedocházelo 
k diskriminaci na základě sexuální 
orientace nebo myšlenkových názorů 
migrujících pracovníků. Členské státy by 
měly také zajistit, aby byla respektována 
práva vyplývající z adopce dítěte, neboť se 
jedná o podmínku, na které závisí 
rozhodování o stěhování se do jiného 
členského státu za účelem práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si často není 
svých práv na volný pohyb vědoma. Při 
pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti. 
Mezi právními předpisy a jejich 
uplatňováním v praxi tedy existuje 
nesoulad, který je třeba odstranit.

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků, 
zaměstnavatelů a orgánů veřejné správy si 
velmi často není práv občanů EU na volný 
pohyb vědoma. Při pohybu mezi členskými 
státy Evropské unie stále dochází 
k diskriminaci občanů na základě státní 
příslušnosti. Dotyční pracovníci jsou také 
vystaveni zhoršeným negativním 
důsledkům vícenásobné diskriminace na 
základě jejich rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání či 
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přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
či sexuální orientace a pohlaví. Mezi 
právními předpisy a jejich uplatňováním 
v praxi tedy existuje nesoulad, který je 
třeba odstranit. Tento nesoulad přetrvává 
i mezi některými ohroženými skupinami, 
jako jsou například pracovníci 
v domácnostech, osoby se zdravotním 
postižením či osoby negramotné. Proto by 
měla být zavedena zvláštní opatření, která 
těmto skupinám umožní plně využívat 
jejich právo na práci v jiném členském 
státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Traian Ungureanu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si často není 
svých práv na volný pohyb vědoma. Při 
pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti. 
Mezi právními předpisy a jejich 
uplatňováním v praxi tedy existuje 
nesoulad, který je třeba odstranit.

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si velmi často 
není svých práv na volný pohyb vědoma. 
Při pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti. 
Mezi právními předpisy a jejich 
uplatňováním v praxi tedy existuje 
nesoulad, který je třeba odstranit, stejně 
jako je třeba zavést jasnější postihy pro 
případy, kdy jsou tyto právní předpisy 
porušovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si často není 
svých práv na volný pohyb vědoma. Při 
pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti. 
Mezi právními předpisy a jejich 
uplatňováním v praxi tedy existuje 
nesoulad, který je třeba odstranit.

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si velmi často 
není svých práv na volný pohyb vědoma. 
Při pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti, 
jakož i pracovníků vykonávajících 
přeshraniční činnost. Mezi právními 
předpisy a jejich uplatňováním v praxi tedy 
existuje nesoulad, který je třeba odstranit.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si často není 
svých práv na volný pohyb vědoma. Při 
pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti. 
Mezi právními předpisy a jejich 
uplatňováním v praxi tedy existuje 
nesoulad, který je třeba odstranit.

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si velmi často 
není svých práv na volný pohyb vědoma. 
Při pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti a 
v případě přeshraničních pracovníků na 
základě jejich bydliště. Mezi právními 
předpisy a jejich uplatňováním v praxi tedy 
existuje nesoulad, který je třeba odstranit.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ole Christensen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V červenci 2010 zveřejnila Komise 
sdělení nazvané Potvrzení volného pohybu 
pracovníků: práva a hlavní vývojové 
změny, v němž uvedla, že bude hledat 
způsoby řešení nových potřeb a výzev 
(zejména ve světle nových vzorců 
mobility), se kterými se migrující 
pracovníci EU a jejich rodinní příslušníci 
setkávají, a v souvislosti s novou strategií 
jednotného trhu zváží, jak podpořit a posílit 
mechanismy účinnějšího uplatňování 
zásady rovného zacházení pro pracovníky 
EU a jejich rodinné příslušníky při výkonu 
práva volného pohybu.

(6) V červenci 2010 zveřejnila Komise 
sdělení nazvané Potvrzení volného pohybu 
pracovníků: práva a hlavní vývojové 
změny, v němž uvedla, že bude hledat 
způsoby řešení nových potřeb a výzev 
(zejména ve světle nových vzorců 
mobility), se kterými se migrující a 
mobilní pracovníci EU a jejich rodinní 
příslušníci setkávají, a v souvislosti 
s novou strategií jednotného trhu zváží, jak 
podpořit a posílit mechanismy účinnějšího 
uplatňování zásady rovného zacházení pro 
pracovníky EU a jejich rodinné příslušníky 
při výkonu práva volného pohybu.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V červenci 2010 zveřejnila Komise 
sdělení nazvané Potvrzení volného pohybu 
pracovníků: práva a hlavní vývojové 
změny, v němž uvedla, že bude hledat 
způsoby řešení nových potřeb a výzev 
(zejména ve světle nových vzorců 
mobility), se kterými se migrující
pracovníci EU a jejich rodinní příslušníci 
setkávají, a v souvislosti s novou strategií 
jednotného trhu zváží, jak podpořit a posílit 
mechanismy účinnějšího uplatňování 
zásady rovného zacházení pro pracovníky 
EU a jejich rodinné příslušníky při výkonu 
práva volného pohybu.

(6) V červenci 2010 zveřejnila Komise 
sdělení nazvané Potvrzení volného pohybu 
pracovníků: práva a hlavní vývojové 
změny, v němž uvedla, že bude hledat 
způsoby řešení nových potřeb a výzev 
(zejména ve světle nových vzorců 
mobility), se kterými se pracovníci EU a 
jejich rodinní příslušníci setkávají, a 
v souvislosti s novou strategií jednotného 
trhu zváží, jak podpořit a posílit 
mechanismy účinnějšího uplatňování 
zásady rovného zacházení pro pracovníky 
EU a jejich rodinné příslušníky při výkonu 
práva volného pohybu.

Or. en



AM\1004217CS.doc 15/91 PE519.521v02-00

CS

Pozměňovací návrh 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Dne 15. prosince 2011 přijal 
Evropský parlament usnesení o volném 
pohybu pracovníků v rámci Evropské 
unie, v němž vznesl jasný požadavek, aby 
byla přijata opatření, která by v zájmu 
celé Evropské unie i s ohledem na co 
nejrychlejší dobudování jednotného trhu 
a vytvoření celounijního trhu práce 
zajistila uplatňování tohoto práva občanů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve zprávě o občanství EU za rok 2010 
s názvem Odstranit překážky pro výkon 
práv občanů EU ze dne 27. října 2010 
určila Komise rozdílné a nesprávné 
uplatňování práva Unie na volný pohyb 
jako jednu z hlavních překážek, s níž se 
občané Unie musí vyrovnávat, chtějí-li svá 
práva na základě práva Unie účinně 
využívat. Komise proto oznámila svůj 
úmysl provést opatření, která „zjednoduší 
volný pohyb občanů EU a jejich rodinných 
příslušníků ze třetích zemí; za tímto 
účelem bude přísně dbát na dodržování 
právních předpisů EU včetně předpisů o 

(7) Ve zprávě o občanství EU za rok 2010 
s názvem Odstranit překážky pro výkon 
práv občanů EU ze dne 27. října 2010 
určila Komise rozdílné a nesprávné 
uplatňování práva Unie na volný pohyb 
jako jednu z hlavních překážek, s níž se 
občané Unie musí vyrovnávat, chtějí-li svá 
práva na základě práva Unie účinně 
využívat. Komise proto oznámila svůj 
úmysl provést opatření, která „zjednoduší 
volný pohyb občanů EU a jejich rodinných 
příslušníků ze třetích zemí; za tímto 
účelem bude přísně dbát na dodržování 
právních předpisů EU včetně předpisů o 
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zákazu diskriminace, bude propagovat 
správné postupy, zasadí se za lepší 
obeznámenost s předpisy EU v praxi a 
bude intenzivněji informovat občany EU o 
jejich právu na volný pohyb“ (opatření č. 
15 zprávy o občanství EU za rok 2010).

zákazu diskriminace, bude propagovat 
správné postupy, zasadí se za lepší 
obeznámenost s předpisy EU v praxi a
bude intenzivněji informovat občany EU o 
jejich právu na volný pohyb“ (opatření č. 
15 zprávy o občanství EU za rok 2010). Ve 
své zprávě o občanství pro rok 20131 se 
Evropská komise navíc zabývala potřebou 
odstranit ve prospěch občanů EU, kteří 
žijí, pracují a cestují v EU, administrativní 
překážky a potřebou zjednodušení 
administrativních postupů; nedílnou 
součástí toho by měla být nediskriminační 
dostupnost nástrojů, které občanům 
umožní uplatnění jejich práv na volný 
pohyb.
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve zprávě o občanství EU za rok 2010 
s názvem Odstranit překážky pro výkon 
práv občanů EU ze dne 27. října 2010 
určila Komise rozdílné a nesprávné 
uplatňování práva Unie na volný pohyb 
jako jednu z hlavních překážek, s níž se 
občané Unie musí vyrovnávat, chtějí-li svá 
práva na základě práva Unie účinně 
využívat. Komise proto oznámila svůj 
úmysl provést opatření, která „zjednoduší 
volný pohyb občanů EU a jejich rodinných 
příslušníků ze třetích zemí; za tímto 
účelem bude přísně dbát na dodržování 
právních předpisů EU včetně předpisů o 
zákazu diskriminace, bude propagovat 
správné postupy, zasadí se za lepší 

(7) Ve zprávě o občanství EU za rok 2010 
s názvem Odstranit překážky pro výkon 
práv občanů EU ze dne 27. října 2010 
určila Komise rozdílné a nesprávné 
uplatňování práva Unie na volný pohyb 
jako jednu z hlavních překážek, s níž se 
občané Unie musí vyrovnávat, chtějí-li svá 
práva na základě práva Unie účinně 
využívat. Překážkou je také neuznávání 
kvalifikací z jiných zemí EU. Komise 
proto oznámila svůj úmysl provést 
opatření, která „zjednoduší volný pohyb 
občanů EU a jejich rodinných příslušníků 
ze třetích zemí; za tímto účelem bude 
přísně dbát na dodržování právních 
předpisů EU včetně předpisů o zákazu 
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obeznámenost s předpisy EU v praxi a 
bude intenzivněji informovat občany EU o 
jejich právu na volný pohyb“ (opatření č. 
15 zprávy o občanství EU za rok 2010).

diskriminace, bude propagovat správné 
postupy, zasadí se za lepší obeznámenost 
s předpisy EU v praxi a bude intenzivněji 
informovat občany EU o jejich právu na 
volný pohyb“ (opatření č. 15 zprávy o 
občanství EU za rok 2010), jakož i 
příslušná ustanovení dalších právních 
předpisů, jako je nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze 
dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.

Or. nl

Pozměňovací návrh 47
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dne 18. dubna 2012 předložila Komise 
balíček týkající se zaměstnanosti (sdělení 
Komise s názvem Na cestě k hospodářské 
obnově vedoucí k intenzivnímu růstu 
pracovních míst), v němž oznámila svůj 
úmysl „předložit legislativní návrh na 
podporu mobilních pracovníků (informace 
a poradenství) při výkonu práv 
vyplývajících ze Smlouvy a nařízení č. 
492/2011 o volném pohybu pracovníků 
uvnitř Unie“.

(8) Dne 18. dubna 2012 předložila Komise 
balíček týkající se zaměstnanosti (sdělení 
Komise s názvem Na cestě k hospodářské 
obnově vedoucí k intenzivnímu růstu 
pracovních míst), v němž oznámila svůj 
úmysl „předložit legislativní návrh na 
podporu mobilních pracovníků (informace 
a poradenství) při výkonu práv 
vyplývajících ze Smlouvy a nařízení č. 
492/2011 o volném pohybu pracovníků 
uvnitř Unie“, a naléhavě vyzvala členské 
státy, aby zvyšovaly povědomí občanů 
o právech vyplývajících z právních 
předpisů EU o boji proti diskriminaci, 
o rovnosti žen a mužů a o volném pohybu 
pracovníků a zasazovaly se o jejich širší 
využívání a aby otevřely a usnadnily 
přístup státních příslušníků EU k místům 
ve veřejné správě v souladu s právními 
předpisy EU, jak je vykládá Soudní dvůr. 
Komise také naléhavě vyzvala členské 
státy, aby zajistily důsledné uplatňování 
směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady 



PE519.521v02-00 18/91 AM\1004217CS.doc

CS

rovných příležitostí a rovného zacházení 
pro muže a ženy v oblasti zaměstnání 
a povolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přiměřené a účinné uplatňování a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv pracovníků, zatímco 
nedostatečné prosazování oslabuje účinnost 
pravidel Unie, která se na tuto oblast 
vztahují.

(9) Přiměřené, účinné uplatňování 
stávajícího evropského práva a opatření, 
která zajistí jeho prosazování, jsou 
klíčovými prvky při ochraně práv 
pracovníků, zatímco nedostatečné 
prosazování oslabuje účinnost pravidel 
Unie, která se na tuto oblast vztahují. Unie 
by za tímto účelem měla postupovat 
vyváženým způsobem a zamezovat 
možným mezerám v právních předpisech. 
Právní předpisy by měly zohledňovat 
práva a povinnosti zaměstnavatelů i 
zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přiměřené a účinné uplatňování a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv pracovníků, zatímco 
nedostatečné prosazování oslabuje účinnost 
pravidel Unie, která se na tuto oblast 

(9) Přiměřené a účinné uplatňování a 
prosazování, jakož i obeznámenost 
s příslušnými právy, jsou klíčovými prvky 
při ochraně práv pracovníků, zatímco 
nedostatečné prosazování oslabuje účinnost 
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vztahují. pravidel Unie, která se na tuto oblast 
vztahují, a ohrožuje práva a ochranu 
občanů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přiměřené a účinné uplatňování a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv pracovníků, zatímco 
nedostatečné prosazování oslabuje účinnost 
pravidel Unie, která se na tuto oblast 
vztahují.

(9) Přiměřené a účinné uplatňování a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv pracovníků a zajištění 
rovného zacházení, zatímco nedostatečné 
prosazování článku 45 Smlouvy a nařízení 
(EU) č. 492/2011 oslabuje účinnost 
pravidel Unie, která se na tuto oblast 
vztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účinnější a jednotnější uplatňování 
práv vyplývajících z pravidel Unie pro 
volný pohyb pracovníků je rovněž 
nezbytné pro řádné fungování vnitřního 
trhu.

(10) Účinnější a jednotnější uplatňování 
práv vyplývajících z pravidel Unie pro 
volný pohyb pracovníků bez fragmentace 
dotčených skupin je rovněž nezbytné pro 
řádné fungování vnitřního trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb by se mělo zlepšit 
s cílem zajistit lepší informovat pracovníků 
o jejich právech, pomáhat jim a chránit je 
při výkonu jejich práv a bojovat 
s obcházením těchto pravidel ze strany 
veřejných orgánů a veřejných nebo 
soukromých zaměstnavatelů.

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb by se mělo zlepšit 
s cílem zajistit lepší informovanost
pracovníků, zaměstnavatelů, jejich 
zástupců i státní správy o právech na 
volný pohyb, pomáhat pracovníkům a 
jejich rodinám a chránit je při výkonu 
jejich práv a bojovat s obcházením těchto 
pravidel ze strany veřejných orgánů a 
veřejných nebo soukromých 
zaměstnavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb by se mělo zlepšit 
s cílem zajistit lepší informovat pracovníků 
o jejich právech, pomáhat jim a chránit je 
při výkonu jejich práv a bojovat 
s obcházením těchto pravidel ze strany 
veřejných orgánů a veřejných nebo 
soukromých zaměstnavatelů.

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb by se mělo zlepšit 
s cílem zajistit lepší informovanost 
pracovníků o jejich právech, pomáhat jim a 
chránit je při výkonu jejich práv a bojovat 
s obcházením těchto pravidel ze strany 
veřejných orgánů a veřejných nebo 
soukromých zaměstnavatelů. Členské státy 
by se v této souvislosti měly zaměřit také 
na vedlejší účinky zvýšené mobility, jako 
je odliv mozků a mladých pracovníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb by se mělo zlepšit 
s cílem zajistit lepší informovat pracovníků 
o jejich právech, pomáhat jim a chránit je 
při výkonu jejich práv a bojovat 
s obcházením těchto pravidel ze strany 
veřejných orgánů a veřejných nebo 
soukromých zaměstnavatelů.

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb pracovníků ve 
smyslu nařízení (EU) č. 492/2011 by se 
mělo zlepšit s cílem zajistit lepší 
informovanost pracovníků o jejich právech, 
pomáhat jim a chránit je při výkonu jejich 
práv a bojovat s obcházením těchto 
pravidel ze strany veřejných orgánů a 
veřejných nebo soukromých 
zaměstnavatelů. Za tímto účelem by mělo 
být důsledně monitorováno uplatňování 
směrnice Rady 91/533/EHS. Pracovníci 
by dále měli mít ve vztahu k členským 
státům nárok sami žádat o informace.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb by se mělo zlepšit 
s cílem zajistit lepší informovat pracovníků 
o jejich právech, pomáhat jim a chránit je 
při výkonu jejich práv a bojovat 
s obcházením těchto pravidel ze strany 
veřejných orgánů a veřejných nebo 
soukromých zaměstnavatelů.

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb pracovníků by se 
mělo zlepšit s cílem zajistit jejich lepší 
informovanost o jejich právech, pomáhat 
jim a chránit je při výkonu jejich práv a 
bojovat s obcházením těchto pravidel ze 
strany veřejných orgánů a veřejných nebo 
soukromých zaměstnavatelů.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 56
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb by se mělo zlepšit 
s cílem zajistit lepší informovat pracovníků 
o jejich právech, pomáhat jim a chránit je 
při výkonu jejich práv a bojovat 
s obcházením těchto pravidel ze strany 
veřejných orgánů a veřejných nebo 
soukromých zaměstnavatelů.

(11) Uplatňování a monitorování pravidel 
Unie pro volný pohyb pracovníků by se 
mělo zlepšit s cílem zajistit lepší 
informovanost pracovníků o jejich právech, 
pomáhat jim a chránit je při výkonu jejich 
práv a bojovat s obcházením těchto 
pravidel ze strany veřejných orgánů a 
veřejných nebo soukromých 
zaměstnavatelů. Za tímto účelem by měla 
být provedena a důsledně monitorována 
směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 
14. října 1991 o povinnosti 
zaměstnavatele informovat zaměstnance 
o podmínkách smlouvy nebo pracovního 
poměru (Úř. věst. L 288, 18.10.1991, 
s. 32). Pracovníci vyslaní v rámci volného 
pohybu služeb by v souladu 
s ustanoveními směrnice 96/71/ES měli 
být před svým vysláním informováni 
zaměstnavatelem o výši svého platu a 
dalších platných podmínkách svého 
pracovního poměru.

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu zajištění správného 
uplatňování zásadních pravidel týkajících 
se práv pracovníků na volný pohyb za 
účelem práce a v zájmu monitorování 
dodržování těchto pravidel by členské státy 

(12) V zájmu zajištění správného 
uplatňování zásadních pravidel týkajících 
se práv pracovníků na volný pohyb a rovné 
zacházení za účelem práce a v zájmu 
monitorování dodržování těchto pravidel 
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měly přijmout vhodná opatření, která 
pracovníky ochrání jak před diskriminací 
na základě státní příslušnosti, tak před 
veškerými neoprávněnými překážkami při 
výkonu těchto práv.

by členské státy měly přijmout vhodná 
opatření, která pracovníky ochrání jak před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
tak před veškerými neoprávněnými 
překážkami při výkonu těchto práv, včetně 
případů dvojího zdanění.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu zajištění správného 
uplatňování zásadních pravidel týkajících 
se práv pracovníků na volný pohyb za 
účelem práce a v zájmu monitorování 
dodržování těchto pravidel by členské státy 
měly přijmout vhodná opatření, která 
pracovníky ochrání jak před diskriminací 
na základě státní příslušnosti, tak před 
veškerými neoprávněnými překážkami při 
výkonu těchto práv.

(12) V zájmu zajištění správného 
uplatňování zásadních pravidel týkajících 
se práv pracovníků na volný pohyb za 
účelem práce a v zájmu monitorování 
dodržování těchto pravidel by členské státy 
měly přijmout vhodná opatření, která 
všechny osoby, jež se pohybují v rámci 
Evropské unie, ochrání jak před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
tak před veškerými neoprávněnými 
překážkami při výkonu těchto práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za tímto účelem je vhodné stanovit 
konkrétní pravidla pro účinné prosazování 
zásadních pravidel, která upravují volný 

(13) Za tímto účelem je vhodné stanovit 
konkrétní pravidla pro účinné prosazování 
zásadních pravidel, která upravují volný 
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pohyb pracovníků, a podpořit lepší a 
jednotnější uplatňování článku 45 Smlouvy 
a nařízení (EU) č. 492/2011.

pohyb pracovníků, a to bez ohledu na 
jejich status, a podpořit lepší a jednotnější 
uplatňování článku 45 Smlouvy a nařízení 
(EU) č. 492/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Mělo by být evidováno, které funkce 
jsou v každém členském státě vyhrazeny 
pro jeho státní příslušníky.

Or. nl

Pozměňovací návrh 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Za těchto okolností by pracovníci, 
kteří byli vystaveni diskriminaci na základě 
státní příslušnosti nebo byli při výkonu 
svých práv na volný pohyb neoprávněně 
omezováni, měli mít přiměřené a účinné 
prostředky právní ochrany a nápravy. 
Pokud členské státy stanoví pouze správní 
řízení, musí zajistit, že veškerá správní 
rozhodnutí mohou být napadena u soudu 
ve smyslu článku 47 Listiny základních 
práv Evropské unie.

(14) Za těchto okolností musí mít 
pracovníci z EU, kteří byli vystaveni 
diskriminaci na základě státní příslušnosti 
nebo byli při výkonu svých práv na volný 
pohyb neoprávněně omezováni, k dispozici
přiměřené a účinné prostředky právní 
ochrany a nápravy. Pokud členské státy 
stanoví pouze správní řízení, musí zajistit, 
že veškerá správní rozhodnutí mohou být 
napadena u soudu ve smyslu článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Za těchto okolností by pracovníci, 
kteří byli vystaveni diskriminaci na základě 
státní příslušnosti nebo byli při výkonu 
svých práv na volný pohyb neoprávněně 
omezováni, měli mít přiměřené a účinné 
prostředky právní ochrany a nápravy. 
Pokud členské státy stanoví pouze správní 
řízení, musí zajistit, že veškerá správní 
rozhodnutí mohou být napadena u soudu 
ve smyslu článku 47 Listiny základních 
práv Evropské unie.

(14) Za těchto okolností by pracovníci, 
kteří byli vystaveni diskriminaci na základě 
státní příslušnosti nebo byli při výkonu 
svých práv na volný pohyb neoprávněně 
omezováni, měli mít bez ohledu na svůj 
status – daný například ustanovením 
článku 45 o volném pohybu, status 
dočasně přidělených či vyslaných 
pracovníků nebo pracovníků 
vykonávajících agenturní práci –
přiměřené a účinné prostředky právní 
ochrany a nápravy. Pokud členské státy 
stanoví pouze správní řízení, musí zajistit, 
že veškerá správní rozhodnutí mohou být 
napadena u soudu ve smyslu článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Práva pracovníků budou s větší 
pravděpodobností respektována, budou-li 
sdruženi v organizacích zastupujících 
jejich zájmy. Členské státy by takové 
sdružování a zastupování zájmů 
pracovníků z jiných členských států měly 
usnadnit a podporovat, zvláště pak jedná-
li se o pracovníky z ohrožených skupin, 
jako jsou pracovníci sezónní, pracovníci 
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v domácnostech nebo sexuální pracovníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Traian Ungureanu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro zajištění účinnější úrovně ochrany 
by sdružení a právnické osoby měly být 
rovněž zmocněny účastnit se řízení, za 
podmínek stanovených členskými státy, 
jménem oběti nebo na její podporu, aniž 
jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy.

(15) Pro zajištění účinnější úrovně ochrany 
by sdružení a právnické osoby, jež mohou 
zastupovat právní zájmy pracovníků, měly 
být rovněž zmocněny účastnit se v souladu 
s právními předpisy členských států řízení, 
jménem oběti nebo na její podporu, aniž by 
tím byly dotčeny vnitrostátní procesní 
předpisy týkající se zastupování a obhajoby 
před soudy.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro zajištění účinnější úrovně ochrany 
by sdružení a právnické osoby měly být 
rovněž zmocněny účastnit se řízení, za 
podmínek stanovených členskými státy, 
jménem oběti nebo na její podporu, aniž 
jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy.

(15) Pro zajištění účinnější úrovně ochrany 
by odborové svazy, sdružení, organizace či 
jiné právnické osoby měly být rovněž 
zmocněny účastnit se řízení, za podmínek 
stanovených členskými státy, jménem oběti 
nebo na její podporu, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní procesní předpisy týkající se 
zastupování a obhajoby před soudy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro zajištění účinnější úrovně ochrany 
by sdružení a právnické osoby měly být 
rovněž zmocněny účastnit se řízení, za 
podmínek stanovených členskými státy, 
jménem oběti nebo na její podporu, aniž 
jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy.

(15) Pro zajištění účinnější úrovně ochrany 
by sdružení a právnické osoby měly být 
rovněž zmocněny účastnit se řízení, za 
podmínek stanovených členskými státy a 
v souladu s vnitrostátními postupy, 
jménem oběti nebo na její podporu, aniž by 
byly dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Traian Ungureanu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pokud jde o lhůty uvedené v čl. 3 odst. 
2 a čl. 4 odst. 2 a v souladu s judikaturou 
Soudního dvora by tyto lhůty měly být 
stanoveny tak, aby výkon práv udělených 
právem Unie nemohly v praxi 
znemožňovat nebo nadměrně ztěžovat.

(16) Pokud jde o lhůty uvedené v čl. 3 odst. 
2 a čl. 4 odst. 2 a v souladu s judikaturou 
Soudního dvora by tyto lhůty měly být 
stanoveny tak, aby výkon práv udělených 
právem Unie nemohly v praxi 
znemožňovat nebo nadměrně ztěžovat.
V případě, kdy je prokázáno jednání 
s úmyslem zabránit výkonu práv 
udělených právem Unie, by mělo být 
možné uložit přiměřené sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Ochrana před diskriminací na základě 
státní příslušnosti by byla sama o sobě 
posílena, kdyby v každém členském státě 
existovaly organizace s pravomocí 
podporovat rovné zacházení, analyzovat 
problémy v případech jednotlivých občanů, 
zkoumat možná řešení a poskytovat 
konkrétní pomoc pracovníkům ze zemí 
Unie využívajícím své právo na volný 
pohyb.

(17) Ochrana před diskriminací na základě 
státní příslušnosti by byla sama o sobě 
posílena, kdyby v každém členském státě 
existovaly nezávislé a účinně postupující
organizace s pravomocí podporovat rovné 
zacházení, analyzovat problémy 
v případech jednotlivých občanů, zkoumat 
možná řešení a poskytovat konkrétní 
pomoc pracovníkům ze zemí EU 
využívajícím své právo na volný pohyb.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rozhodnutí, zda úkoly uvedené 
v článku 5 této směrnice přidělit již 
existujícímu subjektu, který má širší záběr, 
pokud jde o základ diskriminace, je na 
každém členském státě. V případě, že 
úkoly uvedené v článku 5 budou plněny na 
základě rozšíření mandátu již stávajícího 
subjektu nebo struktury, měly by členské 
státy zajistit, že tomuto stávajícímu 
subjektu budou k vykonávání nových 
úkolů přiděleny dostatečné zdroje, aby se 
zajistilo, že plnění již existujících úkolů 
těchto subjektů tím nebude ohroženo.

(18) Členské státy by měly přidělit úkoly 
uvedené v článku 5 této směrnice již 
existujícímu subjektu pro rovnost žen a 
mužů určenému na základě článku 13 
směrnice 2000/43/ES nebo subjektu, který 
má širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V případě, že úkoly uvedené 
v článku 5 budou plněny na základě 
rozšíření mandátu již stávajícího subjektu 
nebo struktury, měly by členské státy 
zajistit, že tomuto stávajícímu subjektu 
budou k vykonávání nových úkolů 
přiděleny další dostatečné zdroje, aby se 
zajistilo, že všechny funkce subjektu 
budou vykonávány účinně a přiměřeně, 
především pak to, že plnění již existujících 
úkolů těchto subjektů tím nebude 
ohroženo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Komise a členské státy by měly zřídit 
kontaktní místa, kde by byly poskytovány 
jasné a podrobné informace týkající se 
usnadňování volného pohybu osob a 
související cílové hodnoty platné pro 
jednotlivé členské státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Komise a členské státy se vybízejí ke 
zřízení evropské sítě vnitrostátních 
kontaktních míst za účelem výměny 
osvědčených postupů a lepší spolupráce 
mezi členskými státy při 
zprostředkovávání volného pohybu 
pracovníků. Členské státy by měly 
společně se sousedními zeměmi vytvořit 
bilaterální síť, výbor, orgán či instituci, 
jejichž cílem by bylo poskytovat 
poradenství přeshraničním pracovníkům 
a řešit jejich problémy. Vnitrostátní 
kontaktní místa a bilaterální sítě, výbory, 
orgány či instituce by měly spolupracovat 
s orgány či institucemi odpovědnými za 
koordinaci předpisů týkajících se 
sociálního zabezpečení podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 883/2004 
ze dne 29. dubna 2004.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly podpořit 
součinnost s existujícími informačními a 
podpůrnými nástroji na úrovni Unie a za 
tímto účelem zajistit, že stávající či nově 
vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami, jako Vaše Evropa, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network a 
jednotná kontaktní místa, využívají je a 
spolupracují s nimi.

(19) Členské státy by měly podpořit 
součinnost s existujícími informačními a 
podpůrnými nástroji na úrovni Unie a za 
tímto účelem zajistit, že stávající či nově 
vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami, jako Vaše Evropa, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network a 
jednotná kontaktní místa, využívají je a 
spolupracují s nimi. Členské státy také 
zajistí, aby stávající či nově vytvořené 
subjekty byly obeznámeny s existujícími 
informačními a podpůrnými službami, 
které poskytují odborové svazy, sdružení, 
organizace či jiné právnické osoby, aby 
jich využívaly a spolupracovaly s nimi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly podpořit 
součinnost s existujícími informačními a 
podpůrnými nástroji na úrovni Unie a za 
tímto účelem zajistit, že stávající či nově 
vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami, jako Vaše Evropa, SOLVIT, 

(19) Členské státy by měly podpořit 
součinnost s existujícími službami 
individuálního poradenství, jakož i
informačními a podpůrnými nástroji na 
úrovni Unie, a za tímto účelem zajistit, že 
stávající či nově vytvořené subjekty jsou 
obeznámeny s existujícími informačními a 
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EURES, Enterprise Europe Network a 
jednotná kontaktní místa, využívají je a 
spolupracují s nimi.

podpůrnými službami, jako jsou 
přeshraniční partnerství pro přeshraniční 
pracovníky a zaměstnavatele v rámci sítě 
EURES, Vaše Evropa, SOLVIT, EURES, 
Enterprise Europe Network a jednotná 
kontaktní místa, využívají je a spolupracují 
s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly podpořit 
součinnost s existujícími informačními a 
podpůrnými nástroji na úrovni Unie a za 
tímto účelem zajistit, že stávající či nově 
vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami, jako Vaše Evropa, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network a 
jednotná kontaktní místa, využívají je a 
spolupracují s nimi.

(19) Členské státy by měly podpořit 
součinnost s existujícími informačními a 
podpůrnými nástroji na úrovni Unie a za 
tímto účelem zajistit, že stávající či nově 
vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami, jako Vaše Evropa, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network a 
jednotná kontaktní místa, využívají je a 
spolupracují s nimi. Podporovány by měly 
být rovněž kontakty, koordinace a 
spolupráce mezi příslušnými orgány na 
obou stranách hranic.

Or. nl

Pozměňovací návrh 75
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly podporovat 
dialog s nevládními organizacemi a mezi 

(20) Členské státy by měly podporovat 
dialog mezi sociálními partnery a 
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sociálními partnery s cílem odstranit různé 
formy diskriminace na základě státní 
příslušnosti a bojovat s nimi.

s nevládními organizacemi s cílem 
odstranit všechny formy diskriminace na 
základě státní příslušnosti a bojovat s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly podporovat 
dialog s nevládními organizacemi a mezi 
sociálními partnery s cílem odstranit různé 
formy diskriminace na základě státní 
příslušnosti a bojovat s nimi.

(20) Členské státy by měly podporovat 
dialog se sociálními partnery a nevládními 
organizacemi s cílem odstranit různé 
formy diskriminace na základě státní 
příslušnosti a bojovat s nimi.

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly podporovat 
dialog s nevládními organizacemi a mezi 
sociálními partnery s cílem odstranit různé 
formy diskriminace na základě státní 
příslušnosti a bojovat s nimi.

(20) Členské státy by měly podporovat 
dialog se sociálními partnery a nevládními 
organizacemi s cílem odstranit různé 
formy diskriminace na základě státní 
příslušnosti a bojovat s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Phil Bennion
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a 
dalším zúčastněným stranám.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám.

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám. Toto právo musí být 
shodně přiznáno stálým, sezónním 
a přeshraničním pracovníkům nebo těm, 
kteří vykonávají svou činnost za účelem 
poskytování služeb. Poskytované 
informace by se měly vztahovat i na 
osoby, které se vydávají za osoby 
samostatně výdělečně činné, či na osoby, 
které se vydávají za vyslané pracovníky, 
jimž by měly pomoci uplatnit svá práva a 
nejzranitelnějším z nich získat ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám.

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
všechny náležité informace o bydlení, 
zdravotním pojištění, zvýhodnění na 
sociálních odvodech, o překážkách pro 
partnera pracovníka, daních a příspěvcích 
souvisejících s péčí o dítě a 
o důchodových právech byly široce 
dostupné a snadno přístupné 
v příslušných jazycích pracovníkům 
z jiných členských států, zaměstnavatelům 
a dalším zúčastněným stranám. Členské 
státy by měly zajistit, aby pracovníci 
a jejich rodinní příslušníci mohli využívat 
cenově dostupných jazykových kurzů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám.

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání, 
jakož i všechny potřebné informace o 
ubytování, zdravotním pojištění, daňových 
výhodách a sociálních službách 
v odpovídajících jazycích, byly dostupnější 
pracovníkům z jiných členských států, 
zaměstnavatelům a dalším zúčastněným 
stranám.

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Jutta Steinruck
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám.

(21) Členské státy dbají o to, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám a aby tyto podmínky 
byly ve větší míře dodržovány. Členské 
státy na vyžádání poskytnou odpovídající 
informace všem svým státním 
příslušníkům, kteří si přejí využít svého 
práva na volný pohyb a vycestovat do 
jiného členského státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám.

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, včetně pracovníků 
přeshraničních, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám. Pracovníci by měli 
být informováni především o svých 
právech a povinnostech spojených 
s přistěhováním, migrací a přeshraničním 
zaměstnáním.

Or. nl

Pozměňovací návrh 84
Ole Christensen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám.

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům, 
odborovým svazům a dalším zúčastněným 
stranám.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Členské státy by měly na vyžádání 
poskytovat informace o právech na 
volných pohyb poskytovaných Evropskou 
unií těm svým občanům, kteří si přejí 
využít svého práva na volný pohyb 
a vycestovat do jiného členského státu. 
V rámci usnadňování plynulého toku a 
předávání informací by členské státy měly 
využívat evropské sítě vnitrostátních 
kontaktních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy by měly stanovit (22) Členské státy by měly stanovit 
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způsob, jakým mohou zaměstnavatelé, 
pracovníci a další osoby získat snadno 
dostupné a relevantní informace týkající se 
ustanovení této směrnice a příslušných 
ustanovení nařízení (EU) č. 492/2011. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

způsob, jakým mohou zaměstnavatelé, 
pracovníci a další osoby získat snadno 
dostupné a relevantní informace týkající se 
ustanovení této směrnice a příslušných 
ustanovení nařízení (EU) č. 492/2011 a 
rovněž subjektů pověřených úkoly 
uvedenými v článku 5.  Tyto informace by 
měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy by měly stanovit 
způsob, jakým mohou zaměstnavatelé, 
pracovníci a další osoby získat snadno 
dostupné a relevantní informace týkající se 
ustanovení této směrnice a příslušných
ustanovení nařízení (EU) č. 492/2011. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

(22) Členské státy by měly stanovit 
způsob, jakým mohou zaměstnavatelé, 
pracovníci a další osoby získat snadno 
dostupné a relevantní informace týkající se 
ustanovení této směrnice a příslušných 
ustanovení nařízení (EU) č. 492/2011, 
včetně informací o subjektu, jemuž jsou 
přiděleny úkoly podle článku 5. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

Or. pl

Pozměňovací návrh 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy by měly stanovit (22) Členské státy by měly stanovit 
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způsob, jakým mohou zaměstnavatelé, 
pracovníci a další osoby získat snadno 
dostupné a relevantní informace týkající se 
ustanovení této směrnice a příslušných 
ustanovení nařízení (EU) č. 492/2011. 
Tyto informace by měly být snadno 
dostupné i prostřednictvím internetových 
stránek Vaše Evropa a EURES.

způsob, jakým mohou zaměstnavatelé, 
pracovníci a další osoby získat snadno 
dostupné a relevantní informace týkající se 
ustanovení nařízení (EU) č. 492/2011, 
včetně informací o subjektech, jimž jsou 
přiděleny úkoly podle článku 5. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy by měly stanovit 
způsob, jakým mohou zaměstnavatelé, 
pracovníci a další osoby získat snadno 
dostupné a relevantní informace týkající se 
ustanovení této směrnice a příslušných
ustanovení nařízení (EU) č. 492/2011. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

(22) Členské státy by měly stanovit 
způsob, jakým mohou zaměstnavatelé, 
odborové svazy, pracovníci a další 
zainteresované strany získat snadno 
dostupné informace týkající se ustanovení 
této směrnice a ustanovení nařízení (EU) č. 
492/2011. Tyto informace by měly být 
snadno dostupné i prostřednictvím 
internetových stránek Vaše Evropa a 
EURES.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Členské státy by měly zajistit, aby 
úřední osoby odpovědné za uplatňování 
nařízení (EU) č. 492/2011 a této směrnice 
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absolvovaly školení, které bude společné 
pro všechny členské státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 91
Traian Ungureanu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících 
pracovníků Unie před diskriminací na 
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie a 
jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Zavedení nebo 
zachování příznivější úpravy by nicméně 
mělo být přiměřené socioekonomickým 
poměrům daného členského státu. Komise 
by za tímto účelem měla zavést soubor 
kritérií a metodiku, jimiž by stanovila 
jasný a transparentní způsob a 
požadovaný rozsah předkládaného 
odůvodnění, podloženého přesvědčivými 
argumenty a údaji, včetně všech 
socioekonomických ukazatelů, které vedly 
k závěru, že tato úprava je potřebná. Tato 
kritéria a metodika by měly platit pro 
všechny členské státy. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících 
pracovníků Unie před diskriminací na 
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie a 
jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
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sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících 
pracovníků Unie před diskriminací na 
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie a 
jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mohou a 
měly by rozšířit působnost této směrnice 
na všechny osoby pracující v jiném 
členském státě Evropské unie a jejich 
rodiny, a to bez ohledu na jejich status. 
Členské státy mají kromě toho možnost 
rozšířit pravomoci organizací, jimž byly 
svěřeny úkoly související s ochranou 
migrujících pracovníků Unie před 
diskriminací na základě státní příslušnosti 
tak, aby v nich bylo zahrnuto i právo na 
rovné zacházení bez diskriminace na 
základě státní příslušnosti pro všechny 
občany Unie a jejich rodinné příslušníky 
využívající svého práva na volný pohyb, 
jak stanoví článek 21 SFEU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států. Provádění této směrnice 
neslouží k ospravedlnění jakéhokoli 
zhoršení ve vztahu k situaci, která již 
v členském státě existuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících 
pracovníků Unie před diskriminací na 
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie a 
jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících a 
mobilních pracovníků Unie před 
diskriminací na základě státní příslušnosti 
tak, aby v nich bylo zahrnuto i právo na 
rovné zacházení bez diskriminace na 
základě státní příslušnosti pro všechny 
občany Unie a jejich rodinné příslušníky 
využívající svého práva na volný pohyb, 
jak stanoví článek 21 SFEU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států. Provádění této směrnice 
by nemělo sloužit k ospravedlnění 
jakéhokoli zhoršení ve vztahu k situaci, 
která již v členském státě existuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mají 

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mají 
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kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících
pracovníků Unie před diskriminací na
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie a 
jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou pracovníků z EU, 
kteří pracují v jiném členském státě, před 
diskriminací na základě státní příslušnosti 
tak, aby v nich bylo zahrnuto i právo na 
rovné zacházení bez diskriminace na 
základě státní příslušnosti pro všechny 
občany Unie a jejich rodinné příslušníky 
využívající svého práva na volný pohyb, 
jak stanoví článek 21 SFEU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států. Provádění této směrnice 
by nemělo sloužit k ospravedlnění 
jakéhokoli zhoršení ve vztahu k situaci, 
která již v členském státě existuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících 
pracovníků Unie před diskriminací na 
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie a 
jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 
příznivější úpravu. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou mobilních
pracovníků Unie (včetně pracovníků 
přeshraničních) před diskriminací na 
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie a 
jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
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dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

Or. nl

Pozměňovací návrh 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Členské státy by měly rovněž 
přijmout právní a správní předpisy 
nezbytné k odstranění všech forem 
diskriminace či překážek bránících 
rovnému zacházení a volnému pohybu, jež 
stanoví článek 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Po uplynutí přiměřené doby od 
provedení této směrnice by Komise měla 
připravit zprávu o jejím provádění, která 
bude zejména hodnotit možnost předložit 
případný návrh, jehož cílem bude zaručit 
lepší prosazovaní práva Unie v oblasti 
volného pohybu.

(26) Po uplynutí přiměřené doby od 
provedení této směrnice by Komise měla 
připravit zprávu o jejím provádění, která 
bude zejména hodnotit možnost předložit 
případný návrh, jehož cílem bude zaručit 
lepší prosazovaní práva Unie v oblasti 
volného pohybu. Toto hodnocení by mělo 
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zohlednit rovnost mužů a žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména právo svobodné volby povolání a 
právo pracovat (článek 15), zákaz 
diskriminace (článek 21, a zejména 
odstavec 2 týkající se zákazu diskriminace 
na základě státní příslušnosti), právo na 
kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), 
slušné a spravedlivé pracovní podmínky 
(článek 31), právo na volný pohyb a pobyt 
(článek 45) a právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces (článek 47). 
Musí být prováděna v souladu s těmito 
právy a zásadami.

(27) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména svobodu shromažďování a 
sdružování (článek 12), právo svobodné 
volby povolání a právo pracovat (článek 
15), zákaz diskriminace (článek 21, a 
zejména odstavec 2 týkající se zákazu 
diskriminace na základě státní 
příslušnosti), právo na kolektivní 
vyjednávání a akce (článek 28), právo na 
ochranu v případě neoprávněného 
propuštění (článek 30), právo na slušné a 
spravedlivé pracovní podmínky (článek 
31), právo na sociální zabezpečení a 
sociální pomoc (článek 34), právo na 
volný pohyb a pobyt (článek 45) a právo na 
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces (článek 47). Musí být prováděna 
v souladu s těmito právy a zásadami.

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména právo svobodné volby povolání a 
právo pracovat (článek 15), zákaz 
diskriminace (článek 21, a zejména 
odstavec 2 týkající se zákazu diskriminace 
na základě státní příslušnosti), právo na 
kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), 
slušné a spravedlivé pracovní podmínky 
(článek 31), právo na volný pohyb a pobyt 
(článek 45) a právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces (článek 47). 
Musí být prováděna v souladu s těmito 
právy a zásadami.

(27) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména právo svobodné volby povolání 
a právo pracovat (článek 15), zákaz 
diskriminace (článek 21, a zejména 
odstavec 1 týkající se zákazu diskriminace 
na základě pohlaví a odstavec 2 týkající se 
zákazu diskriminace na základě státní 
příslušnosti), právo na kolektivní 
vyjednávání a akce (článek 28), slušné 
a spravedlivé pracovní podmínky (článek 
31), právo na volný pohyb a pobyt (článek 
45) a právo na účinnou právní ochranu 
a spravedlivý proces (článek 47). Musí být 
prováděna v souladu s těmito právy a 
zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Ustanovení této směrnice respektují 
různé modely fungování trhu práce 
v členských státech, včetně modelů 
regulovaných formou kolektivních smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice obsahuje ustanovení 
podporující jednotné praktické uplatňování 
a prosazování práv udělených článkem 45 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a články 1 až 10 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném 
pohybu pracovníků uvnitř Unie.

Tato směrnice obsahuje ustanovení 
podporující jednotné praktické uplatňování 
a prosazování práv udělených článkem 45 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a články 1 až 10 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném 
pohybu pracovníků uvnitř Unie, včetně 
pracovníků přeshraničních, kteří 
v souladu s právními předpisy Evropské 
unie nesmějí být diskriminováni na 
základě svého bydliště.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice obsahuje ustanovení 
podporující jednotné praktické uplatňování 
a prosazování práv udělených článkem 45 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a články 1 až 10 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném 
pohybu pracovníků uvnitř Unie.

Tato směrnice obsahuje ustanovení 
podporující jednotné praktické uplatňování 
a prosazování práv pracovníků a jejich 
rodin stěhujících se v rámci Unie, včetně 
práv udělených článkem 45 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) a články 
1 až 10 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 
2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice představuje nástroj, který by měl pracovníkům pomoci prosazovat a vymáhat 
jejich práva. Jejím cílem by měla být úprava nabízející řešení všem pracovníkům, kteří se 
s těmito problémy setkají, bez ohledu na jejich status, takže by do její působnosti měly spadat 
i další skupiny osob. Setká-li se tedy někdo, kdo je v situaci migrujícího nebo mobilního 
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pracovníka, s těmito problémy a způsoby diskriminace, měl by v této směrnici najít nástroje, 
které mu poskytnou oporu.

Pozměňovací návrh 103
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovní podmínky, zejména pokud jde 
o odměnu za práci a propouštění;

b) pracovní podmínky, zejména pokud jde 
o zákaz jakékoliv diskriminace, odměnu za 
práci a propouštění;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovní podmínky, zejména pokud jde 
o odměnu za práci a propouštění;

b) pracovní podmínky, zejména pokud jde 
o odměnu za práci, propouštění a 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovní podmínky, zejména pokud jde 
o odměnu za práci a propouštění;

b) pracovní podmínky, zejména pokud jde 
o odměnu za práci, kolektivní smlouvy a 
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propouštění;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) práva zaměstnance;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) bezpečnost a ochrana zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přístup k sociálním a daňovým 
výhodám;

c) přístup k sociálním a daňovým výhodám 
včetně sociálního zabezpečení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 109
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přístup k sociálnímu zabezpečení;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přístup k sociálnímu zabezpečení 
včetně zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) členství v odborech; d) členství v odborech a dalších 
uskupeních souvisejících se zaměstnáním;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) členství v odborech; d) členství v odborech, rovněž ve vztahu ke 
kolektivním smlouvám a kolektivním 
opatřením;

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přístup k odborné přípravě; e) právo na odbornou přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přístup k odborné přípravě; e) přístup k odborné přípravě a dalšímu 
vzdělávání.

Or. de
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Pozměňovací návrh 115
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přístup dětí pracovníků ke vzdělávání. g) přístup dětí pracovníků ke vzdělávání 
včetně předškolního vzdělávání a péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) přístup ke službám zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) služby a programy na podporu 
začlenění a mobility;

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) právo na sociální ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na všechny 
občany Evropské unie, kteří se za účelem 
práce přestěhují do jiného členského státu 
nebo v něm za tímto účelem pobývají, a 
rovněž na jejich rodinné příslušníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a
Tato směrnice se týká pracovníků 
využívajících svobody pohybu pracovníků, 
včetně stálých, sezónních 
a přeshraničních pracovníků nebo těch, 
kteří vykonávají svou činnost za účelem 
poskytování služeb. Vztahuje se rovněž na 
osoby, které se vydávají za osoby 
samostatně výdělečně činné, či na osoby, 
které se vydávají za vyslané pracovníky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 121
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011. Považuje za nezbytné, aby 
pracovníci měli k dispozici ověřitelné a 
srozumitelné výplatní pásky a aby 
dostávali evidenci pracovní doby.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům bez ohledu na jejich status, 
kteří se domnívají, že se při využívání 
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setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

svého práva na volný pohyb setkali nebo 
setkávají s diskriminací nebo
neoprávněnými omezeními, nebo se cítí 
poškozeni v důsledku neuplatnění zásady 
rovného zacházení, a to i pokud vztah, 
v němž mělo dojít k diskriminaci, již 
skončil, byla k dispozici soudní nebo 
správní řízení, a považují-li to členské státy 
za vhodné, i dohodovací postupy za účelem 
prosazování povinností týkajících se 
volného pohybu, včetně povinností 
vyplývajících z článku 45 Smlouvy 
a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 492/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

1. Členské státy zajistí, aby všem řádným 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Ole Christensen
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními včetně případů dvojího 
zdanění, nebo se cítí poškozeni v důsledku 
neuplatnění zásady rovného zacházení, a to 
i pokud vztah, v němž mělo dojít 
k diskriminaci, již skončil, byla k dispozici 
soudní nebo správní řízení, a považují-li to 
členské státy za vhodné, i dohodovací 
postupy za účelem prosazování povinností 
vyplývajících z článku 45 Smlouvy a 
článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 492/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům, včetně pracovníků 
vykonávajících přeshraniční činnost, a 
jejich rodinným příslušníkům, kteří se 
domnívají, že se při využívání svého práva 
na volný pohyb setkali nebo setkávají 
s neoprávněnými omezeními, nebo se cítí 
poškozeni v důsledku neuplatnění zásady 
rovného zacházení, a to i pokud vztah, 
v němž mělo dojít k diskriminaci, již 
skončil, byla k dispozici soudní nebo 
správní řízení, a považují-li to členské státy 
za vhodné, i dohodovací postupy za účelem 
prosazování povinností vyplývajících 
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492/2011. z článku 45 Smlouvy a článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011. Členské státy 
dbají o to, aby zaměstnavatelé v rámci 
tohoto soudního nebo správního řízení 
nebránili pracovníkům či pracovnicím 
v uplatnění svých práv.

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům, včetně pracovníků 
přeshraničních, a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zřídí nebo uzpůsobí 
stávající informační systémy tak, aby byly 
schopny zajistit, že pracovníci a jejich 
rodiny budou bez ohledu na své jazykové 
dovednosti obeznámeni se svými právy, 
s existencí podpůrných struktur a 
s fungováním jejich mechanismů a 
postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby pracovníci, 
kteří dají podnět k zahájení soudního 
nebo správního řízení, nebyli v důsledku 
tohoto postupu vystaveni ze strany svého 
zaměstnavatele nepříznivému zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy zajistí potřebné fungující 
mechanismy, aby pracovníci měli možnost 
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požadovat a domáhat se plnění svých 
oprávněných nároků a aby za tímto 
účelem mohly jejich jménem jednat třetí 
strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné, přiměřené a odrazující sankce pro 
případ neodůvodněného omezování práva 
na volný pohyb a zásady rovného 
zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Traian Ungureanu

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat.

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat. V opačném případě by mělo být 
možné uložit přiměřené sankce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat.

2. Lhůty týkající se prosazování uvedených 
práv nesmí výkon práv udělených právem 
Unie v praxi znemožňovat nebo 
podstatným způsobem ztěžovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat.

2. Lhůty týkající se prosazování uvedených 
práv musí umožňovat výkon práv 
v přiměřeném časovém rámci. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
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prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně
ztěžovat.

prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo významně
ztěžovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat.

2. Ustanovení článku 3 se použijí, aniž 
jsou dotčena vnitrostátní pravidla pro lhůty 
týkající se prosazování uvedených práv. 
Tyto lhůty nesmí výkon práv udělených 
právem Unie v praxi znemožňovat nebo 
nadměrně ztěžovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S ohledem na snadnější prosazování 
práv udělených právem Unie je 
zaměstnavatel povinen poskytovat 
pracovníkovi výplatní pásku 
s ověřitelnými a srozumitelnými údaji. 
Členské státy vydají jednotné předpisy pro 
výplatní pásky s ověřitelnými 
a srozumitelnými údaji.

Or. de
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Pozměňovací návrh 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. S ohledem na snadnější prosazování 
práv udělených právem Unie dostává 
pracovník k dispozici evidenci pracovní 
doby. V případě soudního řízení mezi 
zaměstnavatelem a pracovníkem leží 
důkazní břemeno ohledně evidence 
pracovní doby na zaměstnavateli.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. S ohledem na snadnější prosazování 
práv udělených právem Unie vydají 
členské státy předpisy, jimiž pracovníkovi 
přiznají náhradu výloh spojených 
s obstaráním informací nezbytných 
k prokázání platnosti vznesených nároků, 
zvláště pak výloh za poradenství, cestování 
a tlumočení.

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast sdružení, organizací a dalších 
právnických osob

Účast odborových svazů, sdružení, 
organizací a dalších právnických osob

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
organizace nebo jiné právnické osoby, 
které mají v souladu s kritérii stanovenými 
ve vnitrostátním právu oprávněný zájem na 
tom, aby ustanovení této směrnice byla 
dodržována, se smí buď jménem 
pracovníků či jejich rodinných příslušníků, 
nebo na jejich podporu, a s jejich 
souhlasem, účastnit jakéhokoli soudního 
nebo správního řízení stanoveného za 
účelem prosazování práv vyplývajících 
z článku 45 Smlouvy a článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011.

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
odborové svazy, organizace nebo jiné 
právnické osoby, které mají v souladu 
s kritérii stanovenými ve vnitrostátním 
právu oprávněný zájem na tom, aby 
ustanovení této směrnice byla dodržována, 
se smí buď jménem pracovníků či jejich 
rodinných příslušníků, nebo na jejich 
podporu, a případně s jejich souhlasem, 
účastnit jakéhokoli soudního nebo 
správního řízení stanoveného za účelem 
prosazování práv vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
organizace nebo jiné právnické osoby, 
které mají v souladu s kritérii stanovenými 

1. Členské státy zajistí, že odborové svazy, 
sdružení, organizace nebo jiné právnické 
osoby, které mají v souladu s kritérii 
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ve vnitrostátním právu oprávněný zájem na 
tom, aby ustanovení této směrnice byla 
dodržována, se smí buď jménem 
pracovníků či jejich rodinných příslušníků, 
nebo na jejich podporu, a s jejich 
souhlasem, účastnit jakéhokoli soudního 
nebo správního řízení stanoveného za 
účelem prosazování práv vyplývajících 
z článku 45 Smlouvy a článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011.

stanovenými ve vnitrostátním právu, 
v kolektivních smlouvách či vnitrostátních 
postupech oprávněný zájem na tom, aby 
ustanovení této směrnice byla dodržována, 
se smí buď jako zástupci kolektivního 
zájmu, nebo jménem pracovníků či jejich 
rodinných příslušníků, nebo na jejich 
podporu účastnit jakéhokoli soudního nebo 
správního řízení stanoveného za účelem 
prosazování práv vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

Or. en

Odůvodnění

Odborové svazy, sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby by měly mít možnost účastnit 
se jménem pracovníka či na jeho podporu soudního nebo správního řízení bez ohledu na 
souhlas zaměstnance. Kolektivní smlouvy, jež v některých členských státech slouží jako způsob 
regulace trhu práce, se sjednávají a podepisují mezi sociálními partnery, kteří jsou smluvními 
stranami dané smlouvy, a proto by měli mít nárok hájit svůj zájem bez ohledu na souhlas 
zaměstnance.

Pozměňovací návrh 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
organizace nebo jiné právnické osoby, 
které mají v souladu s kritérii stanovenými 
ve vnitrostátním právu oprávněný zájem na 
tom, aby ustanovení této směrnice byla 
dodržována, se smí buď jménem 
pracovníků či jejich rodinných příslušníků, 
nebo na jejich podporu, a s jejich 
souhlasem, účastnit jakéhokoli soudního 
nebo správního řízení stanoveného za 
účelem prosazování práv vyplývajících 
z článku 45 Smlouvy a článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011.

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
organizace nebo jiné právnické osoby, 
které mají v souladu s kritérii stanovenými 
ve vnitrostátním právu oprávněný zájem na 
tom, aby ustanovení této směrnice byla 
dodržována, se smí buď jménem 
pracovníků či jejich rodinných příslušníků, 
nebo na jejich podporu, a pokud proti 
tomu dotyčné osoby nevznesou námitku,
účastnit jakéhokoli soudního nebo 
správního řízení stanoveného za účelem 
prosazování práv vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
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492/2011.

Or. en

Odůvodnění

Možnost vznášet skupinové požadavky by byla závažným způsobem omezena, pokud by za 
určitých podmínek nebylo možné dohledat jednotlivé pracovníky, kteří se již vrátili domů. 
Ustanovení týkající se souhlasu by proto mělo být omezeno.

Pozměňovací návrh 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
organizace nebo jiné právnické osoby, 
které mají v souladu s kritérii stanovenými 
ve vnitrostátním právu oprávněný zájem na 
tom, aby ustanovení této směrnice byla 
dodržována, se smí buď jménem 
pracovníků či jejich rodinných příslušníků, 
nebo na jejich podporu, a s jejich 
souhlasem, účastnit jakéhokoli soudního 
nebo správního řízení stanoveného za 
účelem prosazování práv vyplývajících 
z článku 45 Smlouvy a článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011.

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
organizace nebo jiné právnické osoby, 
které mají v souladu s kritérii stanovenými 
ve vnitrostátním právu a vnitrostátních 
prostupech oprávněný zájem na tom, aby 
ustanovení této směrnice byla dodržována, 
mají právo buď jménem pracovníků či 
jejich rodinných příslušníků, nebo na jejich 
podporu, a s jejich souhlasem, účastnit se 
jakéhokoli soudního nebo správního řízení 
stanoveného za účelem prosazování práv 
vyplývajících z článku 45 SFEU a článků 
1 až 10 nařízení (EU) č. 492/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby se tato 
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sdružení a organizace mohly v průběhu 
přípravy skupinových požadavků a během 
dalšího postupu bez omezení setkávat 
s příslušnými pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat.

2. Ustanovení článku 4 se použijí, aniž 
jsou dotčena vnitrostátní pravidla pro lhůty 
týkající se prosazování uvedených práv. 
Tyto lhůty nesmí výkon práv udělených 
právem Unie v praxi znemožňovat nebo 
nadměrně ztěžovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
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státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo. Členské státy zajistí, 
aby tyto subjekty sledovaly pouze zájmy 
pracovníků a aby u nich nedocházelo 
ke střetu zájmů v důsledku ekonomických 
či jiných cílů.

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Členské státy zajistí, aby tyto 
subjekty uplatňovaly během všech fází 
tohoto procesu přístup zohledňující 
rovnost mužů a žen. Členské státy zajistí, 
aby všichni pracovníci měli bez ohledu na 
svůj status před zahájením své mobility, 
v jejím průběhu i po jejím ukončení 
k těmto subjektům nediskriminační 
přístup. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že nově zřízeným či stávajícím 
subjektům budou pro vykonávání nových 
úkolů přiděleny dostatečné zdroje, aby se 
zajistilo, že plnění již existujících úkolů 
těchto subjektů tím nebude ohroženo.



AM\1004217CS.doc 67/91 PE519.521v02-00

CS

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení: budou-li takovéto struktury vytvořeny, měly by být otevřené všem 
dotčeným pracovníkům bez ohledu na to, zda pracují na základě přechodných smluv nebo 
jako agenturní, vyslaní či delegovaní pracovníci – jedná-li se o mobilní pracovníky, měli by 
mít zajištěn přístup.

Pozměňovací návrh 148
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

1. Členské státy určí jeden nebo více 
subjektů na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
stávajících vnitrostátních agentur či 
subjektů, které mají stejné cíle, avšak širší 
záběr, pokud jde o základ diskriminace. 
V takovém případě členské státy zajistí, že 
stávajícím subjektům budou pro 
vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
všechny funkce subjektu budou 
vykonávány účinně a náležitě, a 
především že plnění již existujících úkolů 
těchto subjektů tím nebude ohroženo.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
stávajících vnitrostátních agentur či 
subjektů, které mají stejné cíle, avšak širší 
záběr, pokud jde o základ diskriminace. 
V takovém případě členské státy zajistí, že 
stávajícím subjektům budou pro 
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dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo. V souladu 
s vnitrostátními právními předpisy by 
členské státy měly podporou 
znevýhodněných osob nestátní pověřit 
organizace.

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby pravomoci 
těchto subjektů zahrnovaly:

2. Členské státy zajistí, aby pravomoci 
těchto subjektů neměly vliv na vnitrostátní 
úkoly, postupy a pravomoci, které již 
vykonávají sociální partneři:

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aniž je dotčeno právo pracovníků nebo 
jejich rodinných příslušníků a sdružení, 
organizací či jiných právnických osob 
uvedených v článku 4, ustanovení o 
nezávislé právní nebo jiné pomoci 
pracovníkům či jejich rodinným 
příslušníkům při podávání stížností;

a) aniž je dotčeno právo pracovníků nebo 
jejich rodinných příslušníků a sdružení, 
organizací či jiných právnických osob 
uvedených v článku 4, ustanovení o 
nezávislé právní nebo jiné pomoci 
pracovníkům či jejich rodinným 
příslušníkům při podávání stížností
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a postupy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění nezávislých průzkumů 
týkajících se diskriminace na základě státní 
příslušnosti;

b) provádění nezávislých průzkumů a 
nezávislých analýz týkajících se 
(ne)diskriminace na základě státní 
příslušnosti nebo v případě přeshraničních 
pracovníků na základě bydliště. Pro každý 
členský by mělo být uvedeno, která 
pracovní místa jsou v něm vyhrazena pro 
jeho státní příslušníky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 154
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění nezávislých průzkumů 
týkajících se diskriminace na základě státní 
příslušnosti;

b) provádění nezávislých průzkumů 
týkajících se diskriminace na základě státní 
příslušnosti a ve spojení s diskriminací na 
jiném základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zveřejňování nezávislých zpráv a 
předkládání doporučení k veškerým 
otázkám souvisejícím s tímto druhem 
diskriminace;

c) zveřejňování nezávislých zpráv a 
předkládání doporučení k veškerým 
otázkám souvisejícím s tímto druhem 
diskriminace i jinými podobami 
diskriminace, které s ním přímo nebo 
nepřímo souvisejí (například diskriminace 
na základě pohlaví);

Or. en

Odůvodnění

Ženy, které pracují mimo území svého domovského členského státu, se často potýkají s dvojí 
diskriminací. Přeshraniční problematika má často vliv na práva týkající se mateřské 
dovolené, nemocenského a rodičovského volna. To by mělo být vzato v potaz.

Pozměňovací návrh 156
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) informování mladých absolventů a 
studentů v posledním roce jejich studia o 
jejich právech při práci v zahraničí;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) aniž je dotčeno právo pracovníků nebo 
jejich rodinných příslušníků a sdružení, 
organizací či jiných právnických osob 

h) aniž je dotčeno právo pracovníků nebo 
jejich rodinných příslušníků a sdružení, 
organizací či jiných právnických osob 
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uvedených v článku 4, ustanovení o 
nezávislé právní nebo jiné pomoci 
pracovníkům či jejich rodinným 
příslušníkům při podávání stížností;

uvedených v článku 4, ustanovení o 
nezávislé právní nebo jiné pomoci 
pracovníkům či jejich rodinným 
příslušníkům při podávání stížností, která 
zahrnuje celou oblast vnitrostátního 
pracovního práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že stávající nebo 
nově vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami na úrovni Unie, jako Vaše 
Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a jednotná kontaktní 
místa, využívají je a spolupracují s nimi.

3. Členské státy by měly stávající nebo 
nově vytvořené subjekty vybízet 
k využívání existujících informačních a 
podpůrných služeb na úrovni Unie, jako 
Vaše Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a jednotná kontaktní 
místa, a ke spolupráci s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že stávající nebo 
nově vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami na úrovni Unie, jako Vaše 
Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a jednotná kontaktní 
místa, využívají je a spolupracují s nimi.

3. Členské státy zajistí, že stávající nebo 
nově vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami na úrovni Unie, jako Vaše 
Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a jednotná kontaktní 
místa, využívají je a spolupracují s nimi. 
Členské státy také zajistí, aby stávající či 
nově vytvořené subjekty byly obeznámeny 
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s existujícími informačními a podpůrnými 
službami, které poskytují odborové svazy, 
sdružení, organizace či jiné právnické 
osoby, aby jich využívaly a spolupracovaly 
s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že stávající nebo 
nově vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami na úrovni Unie, jako Vaše 
Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a jednotná kontaktní 
místa, využívají je a spolupracují s nimi.

3. Členské státy zajistí, že stávající nebo 
nově vytvořené subjekty, to i v rámci 
odborových svazů a nevládních 
organizací, jsou obeznámeny s existujícími 
informačními a podpůrnými službami na 
úrovni Unie, jako Vaše Evropa, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network a 
jednotná kontaktní místa, využívají je a 
spolupracují s nimi.

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že stávající nebo 
nově vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami na úrovni Unie, jako Vaše 
Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a jednotná kontaktní 
místa, využívají je a spolupracují s nimi.

3. Členské státy zajistí, že stávající nebo 
nově vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami na úrovni Unie, jako Vaše 
Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a jednotná kontaktní 
místa, využívají je a spolupracují s nimi.
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Členské státy zajistí spolupráci 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami poskytovanými ze strany 
sociálních partnerů, nevládních 
organizací či jiných zainteresovaných 
právních subjektů. Členské státy zajistí, 
aby v rámci této spolupráce a tohoto 
procesu probíhaly inspekce práce, a 
zajistí, aby nedílnou součástí této 
spolupráce byla výměna osvědčených 
postupů a informací mezi jednotlivými 
inspekcemi práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že stávající nebo 
nově vytvořené subjekty jsou obeznámeny 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami na úrovni Unie, jako Vaše 
Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a jednotná kontaktní 
místa, využívají je a spolupracují s nimi.

3. Členské státy zajistí, že tyto subjekty 
jsou obeznámeny s existujícími 
informačními a podpůrnými službami na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím 
kontaktních míst a na úrovni Unie mimo 
jiné prostřednictvím služeb Vaše Evropa, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network, jednotných kontaktních míst a 
evropské sítě vnitrostátních kontaktních 
míst, využívají je a spolupracují s nimi.
Členské státy zajistí rovněž spolupráci 
s existujícími informačními a podpůrnými 
službami poskytovanými ze strany 
sociálních partnerů a nevládních 
organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Phil Bennion
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy by měly zajistit, aby 
v případě, že úkoly uvedené v čl. 5 odst. 1 
a v čl. 5 odst. 2 jsou přiděleny více než 
jednomu subjektu, byla odpovídajícím 
způsobem vymezena odpovědnost těchto 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je-li plněním úkolů uvedených v čl. 5 
odst. 1 a 2 pověřen více než jeden subjekt, 
členské státy zajistí koordinaci a 
spolupráci mezi těmito subjekty, tak aby se 
jejich úkoly nepřekrývaly a aby jim 
nechyběly pravomoci.

Or. nl

Pozměňovací návrh 165
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dialog Zastupování zájmových skupin a dialog

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podporují dialog 
s příslušnými nevládními organizacemi a 
sociálními partnery, jež mají v souladu 
s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi 
oprávněný zájem přispívat za účelem 
podpory zásady rovného zacházení k boji 
proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti.

Členské státy navážou dialog s příslušnými 
nevládními organizacemi a sociálními 
partnery, jež mají v souladu 
s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi 
oprávněný zájem přispívat za účelem 
podpory zásady rovného zacházení k boji 
proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podporují dialog 
s příslušnými nevládními organizacemi a 
sociálními partnery, jež mají v souladu 
s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi 
oprávněný zájem přispívat za účelem 
podpory zásady rovného zacházení k boji 
proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti.

Členské státy podněcují a podporují dialog 
s dotčenými nevládními organizacemi, 
zastupujícími subjekty a sociálními 
partnery, jež mají v souladu 
s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi 
oprávněný zájem přispívat k boji proti 
diskriminaci na základě státní příslušnosti 
a za prosazování zásady rovného 
zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Ole Christensen
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podporují dialog
s příslušnými nevládními organizacemi a 
sociálními partnery, jež mají v souladu 
s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi 
oprávněný zájem přispívat za účelem 
podpory zásady rovného zacházení k boji 
proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti.

Členské státy podporují dialog se 
sociálními partnery a příslušnými 
nevládními organizacemi, jež mají 
v souladu s vnitrostátními předpisy a 
zvyklostmi oprávněný zájem přispívat za 
účelem podpory zásady rovného zacházení 
k boji proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podporují dialog 
s příslušnými nevládními organizacemi a 
sociálními partnery, jež mají v souladu 
s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi 
oprávněný zájem přispívat za účelem 
podpory zásady rovného zacházení k boji 
proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti.

Členské státy podporují dialog se 
sociálními partnery a příslušnými 
nevládními organizacemi, jež mají 
v souladu s vnitrostátními předpisy a 
zvyklostmi oprávněný zájem přispívat za 
účelem podpory zásady rovného zacházení 
k boji proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby orgán 
pro podporu rovného zacházení aktivně 
podporoval zastupování zájmových skupin 
a zajistil, že pracovníci a jejich rodiny 
uplatňující své právo na volný pohyb si 
jsou vědomi svých práv a mají možnost je 
využívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy usnadní a podpoří 
sdružování pracovníků z jiných členských 
států, a to především ohrožených skupin, 
které pracují v jiných než formálních 
strukturách, jako jsou pracovníci sezónní, 
pečovatelé, pracovníci v domácnostech 
nebo sexuální pracovníci. Členské státy 
také poskytnou těmto pracovníkům 
informace ohledně možností vstupu do 
odborové organizace a usnadní uznání 
členství v odborové organizaci v jiném 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 a
Zastřešující režim pro mobilní pracovníky
1. Komise v zájmu plného využití možností 
trhu práce a usnadnění mobility občanů 
EU a osob v ní bydlících zváží vytvoření 
nepovinného, dobrovolného 
individuálního a zastřešujícího „29. 
režimu“, který by doplňoval vnitrostátní 
systémy sociálního zabezpečení.
2. Komise pro tento „29. režim“ stanoví 
minimální požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby s ustanoveními 
přijatými na základě této směrnice, jakož i 
s příslušnými ustanoveními článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011, která jsou již 
platná, byly seznámeny dotčené osoby 
všemi odpovídajícími prostředky a na 
celém území.

1. Členské státy by měly do budoucna 
zajistit, aby s ustanoveními přijatými na 
základě této směrnice, jakož i s příslušnými 
ustanoveními článků 1 až 10 nařízení (EU) 
č. 492/2011, která jsou již platná, byly 
osobně seznámeny všechny dotčené osoby 
a na celém území. Dosaženo by toho mělo 
být intenzívníma zároveň veřejně a široce 
působným šířením příslušných informací 
prostřednictvím sítě EURES a za účasti 
sociálních partnerů. Obsah, forma i 
metody šíření těchto informací by měly 
odpovídat cílové skupině, a měly by proto 
být srozumitelné, snadno přístupné a 
úplné.

Or. de
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Pozměňovací návrh 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby s ustanoveními 
přijatými na základě této směrnice, jakož i 
s příslušnými ustanoveními článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011, která jsou již 
platná, byly seznámeny dotčené osoby 
všemi odpovídajícími prostředky a na 
celém území.

1. Členské státy zajistí, aby dotčené osoby 
byly všemi odpovídajícími prostředky a na 
celém území seznámeny nejen
s ustanoveními přijatými na základě této 
směrnice, jakož i s příslušnými 
ustanoveními článků 1 až 10 nařízení (EU) 
č. 492/2011, která jsou již platná, ale i 
s celou řadou dalších pravidel důležitých 
pro pracovníky a jejich rodiny bez ohledu 
na status dotyčného jednotlivce, která se 
týkají sociálního zabezpečení včetně 
rodinných dávek, práv zaměstnance, 
pracovních podmínek, daní, uznání 
rodiny a jazykových kurzů.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace. Členské 
státy dbají o pokud možno trvalé šíření 
odpovídajících informací s co nejširší 
veřejnou působností. Obsah, forma i 
metody šíření těchto informací by měly být 
s ohledem na cílovou skupinu 
přizpůsobeny příslušným pracovníkům. 
Tyto informace by měly být snadno 
dostupné i prostřednictvím internetových 
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stránek Vaše Evropa a EURES.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

2. Členské státy poskytují osobám 
hledajícím zaměstnání, mobilním 
pracovníkům a pracovníkům o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace s cílem 
podporovat dobrovolnou geografickou 
mobilitu za spravedlivých podmínek a 
přispívat k vysoké míře kvalitní 
zaměstnanosti. Tyto informace by měly 
být poskytovány formou individuálního 
poradenství a měly by být snadno dostupné 
i prostřednictvím internetových stránek 
Vaše Evropa a EURES.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace ve více 
jazycích. Tyto informace by měly být 
snadno dostupné i prostřednictvím 
internetových stránek Vaše Evropa a 
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EURES. Toto ustanovení platí jak pro 
členský stát původu, tak pro členský stát, 
ve kterém dotyčný pracovník pracuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné,
komplexní a aktuální informace. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků, nápravném řízení a 
kontaktních místech jasné, komplexní a 
aktuální informace uživatelsky vstřícným 
způsobem a ve snadno přístupných 
formátech, a to i osobám se zdravotním 
postižením. Tyto informace by měly být 
poskytovány prostřednictvím jednoho 
oficiálního celostátního internetového 
portálu a dalšími vhodnými způsoby, 
například za pomoci informačních letáků, 
a měly by být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace. Tyto 

2. Členské státy poskytují prostřednictvím 
vnitrostátních kontaktních míst jasné, 
snadno dostupné, komplexní a aktuální 
informace ve více jazycích o právech 



AM\1004217CS.doc 83/91 PE519.521v02-00

CS

informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

udělených evropskými právními předpisy, 
pokud jde o volný pohyb pracovníků a 
prostředky dostupné právní ochrany a 
nápravy. Členské státy se rovněž vybízejí 
ke zřízení vícejazyčných webových stránek 
věnovaných informacím o volném pohybu 
pracovníků. Při výběru dostupných jazyků 
by členské státy měly mít na zřeteli 
především to, které národnostní skupiny 
jsou mezi mobilními pracovníky v dané 
zemi aktuálně nejpočetnější. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

Or. pl

Pozměňovací návrh 180
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

2. Členské státy poskytují prostřednictvím 
vnitrostátních kontaktních míst jasné, 
snadno dostupné, vyčerpávající a aktuální 
informace ve více jazycích o právech 
udělených právem Unie, pokud jde o 
volný pohyb pracovníků a prostředky 
dostupné právní ochrany a nápravy.
Členské státy se rovněž vybízejí ke zřízení 
vícejazyčných webových stránek 
věnovaných informacím o volném pohybu 
pracovníků. Spolu s informacemi na 
těchto webových stránkách by měly být 
poskytovány také informace o koordinaci 
sociálního zabezpečení. Tyto informace by 
měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES. Podporovány by měly 
být rovněž kontakty, koordinace a 
spolupráce mezi příslušnými kontaktními 
místy či orgány na obou stranách hranic.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 181
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků a prostředcích právní ochrany 
a nápravy v souvislosti s těmito právy
jasné, snadno dostupné, komplexní a 
aktuální informace. Tyto informace by 
měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné,
komplexní a aktuální informace. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace ve všech 
úředních jazycích Evropské unie. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 183
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy dají všem zúčastněným 
osobám k dispozici informace o dalších 
vnitrostátních ustanoveních, která se 
týkají pracovníků a jejich rodin 
uplatňujících své právo na volný pohyb.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy svým vlastním občanům, 
kteří si přejí využít svého práva na volný 
pohyb a přestěhovat se do jiného 
členského státu, poskytují na vyžádání 
jasné, snadno dostupné, komplexní a 
aktuální informace o právech týkajících 
se volného pohybu pracovníků z EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Kapitola 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IV Monitorování dodržování 
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předpisů

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a Sankce
Členské státy stanoví pravidla týkající se 
sankcí použitelných v případě porušení 
vnitrostátních předpisů provádějících tuto 
směrnici a nařízení (EU) č. 492/2011 a 
přijmou veškerá nezbytná opatření, aby 
zajistily jejich provádění a dodržování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do 
[… datum provedení]. Neprodleně oznámí 
jakékoli jejich následné změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b Inspekce práce
Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a monitorovací 
mechanismy a aby byly na jejich území 
prováděny účinné a náležité inspekce 
s cílem kontrolovat a sledovat dodržování 
předpisů a pravidel stanovených 
nařízením (EU) č. 492/2011 a zaručit jeho 
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řádné uplatňování a prosazování.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou zavést nebo 
zachovat ustanovení, která jsou z hlediska 
ochrany zásady rovného zacházení 
příznivější než ustanovení této směrnice.

1. Členské státy mohou zavést nebo 
zachovat ustanovení, která jsou z hlediska 
ochrany zásady rovného zacházení 
příznivější než ustanovení této směrnice. 
Členské státy by měly rozšířit působnost 
procesních práv na všechny dotčené 
pracovníky a jejich rodiny bez ohledu na 
to, zda se jedná o volný pohyb ve smyslu 
článku 45 nebo jiné typy migrace za 
účelem práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou stanovit, že 
pravomoci struktur a subjektů uvedených 
v článku 5 v oblasti propagace, analýzy, 
monitorování a podpory rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti se rovněž vztahují na 
právo na rovné zacházení bez diskriminace 
na základě státní příslušnosti všech občanů 
EU a jejich rodinných příslušníků 

2. Členské státy stanoví, že pravomoci 
struktur a subjektů uvedených v článku 5 
v oblasti propagace, analýzy, monitorování 
a podpory rovného zacházení všech 
pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti se rovněž vztahují na 
právo na rovné zacházení bez diskriminace 
na základě státní příslušnosti všech občanů 
EU a jejich rodinných příslušníků 



PE519.521v02-00 88/91 AM\1004217CS.doc

CS

využívajících svého práva na volný pohyb, 
jak je stanoveno v článku 21 SFEU a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států.

využívajících svého práva na volný pohyb, 
jak je stanoveno v článku 21 SFEU a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou stanovit, že 
pravomoci struktur a subjektů uvedených 
v článku 5 v oblasti propagace, analýzy, 
monitorování a podpory rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti se rovněž vztahují na 
právo na rovné zacházení bez diskriminace 
na základě státní příslušnosti všech občanů 
EU a jejich rodinných příslušníků
využívajících svého práva na volný pohyb, 
jak je stanoveno v článku 21 SFEU a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států.

2. Členské státy mohou stanovit, že 
pravomoci struktur a subjektů uvedených 
v článku 5 v oblasti propagace, analýzy, 
monitorování a podpory rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti se rovněž vztahují na 
přeshraniční a jiné pracovníky, jakož i na 
právo na rovné zacházení bez diskriminace 
na základě státní příslušnosti všech občanů 
EU a jejich rodinných příslušníků 
využívajících svého práva na volný pohyb, 
jak je stanoveno v článku 21 SFEU a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pravomoci struktur a subjektů 
uvedené v článku 5, které stanoví členské 
státy, se vztahují i na vyslané pracovníky 
ve smyslu definovaném ve směrnici 
96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději dva roky po uplynutí lhůty pro 
provedení ve vnitrostátním právu předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice 
s cílem navrhnout případné potřebné 
změny.

Nejpozději dva roky po uplynutí lhůty pro 
provedení ve vnitrostátním právu předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice 
s cílem navrhnout případné potřebné 
změny nebo legislativní návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise v této zprávě věnuje zvláštní 
pozornost obtížím, s nimiž se při svém 
pohybu po Evropské unii mohou setkávat 
mladí absolventi, ať už se stěhují za prací 
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na pevně stanovené období nebo za 
dočasným zaměstnáním.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise v této zprávě věnuje zvláštní 
pozornost obtížím, s nimiž se při svém 
pohybu po Evropské unii mohou setkávat 
mladí absolventi.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise rovněž provede analýzu obtíží, 
s nimiž se mohou setkávat manželky 
pracovníků, které jsou státními 
příslušníky třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise provede rovněž analýzu obtíží, 
s nimiž se mohou setkávat manželky 
pracovníků, které jsou státními 
příslušníky třetích zemí.

Or. en


