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Pozmeňujúci návrh 24
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Voľný pohyb pracovníkov je základnou 
slobodou občanov EÚ a jedným z pilierov 
vnútorného trhu v Únii zakotveným v 
článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Jeho vykonávanie je ďalej rozvinuté 
v právnych predpisoch Únie, ktorých 
cieľom je zabezpečiť úplný výkon práv 
udelených občanom Únie a ich rodinným 
príslušníkom.

(1) Voľný pohyb pracovníkov je základnou 
slobodou a právom občanov EÚ a jedným 
z pilierov vnútorného trhu v Únii 
zakotveným v článku 45 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. Práva súvisiace 
s voľným pohybom pracovníkov by mali 
byť k dispozícii všetkým dotknutým 
osobám bez ohľadu na ich štatút. Jeho 
vykonávanie je ďalej rozvinuté v právnych 
predpisoch Únie, ktorých cieľom je 
zabezpečiť úplný výkon práv udelených 
občanom Únie a ich rodinným 
príslušníkom. Je zásadne dôležité zaistiť, 
aby táto základná sloboda vždy 
zohľadňovala zásadu rovnosti žien 
a mužov a presadzovanie rovnosti 
príležitostí v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Thomas Händel

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto 
kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného 
trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb 
pracovníkov z oblastí s vysokou mierou 
nezamestnanosti do oblastí s nedostatkom 
pracovných síl. Zároveň ľuďom pomáha 
nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie 
zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať 

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto 
kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného 
trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb 
pracovníkov do oblastí s nedostatkom 
pracovných síl. Zároveň ľuďom pomáha 
nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie 
zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať 
prekážky na trhu práce.
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prekážky na trhu práce.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto 
kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného 
trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb 
pracovníkov z oblastí s vysokou mierou 
nezamestnanosti do oblastí s nedostatkom 
pracovných síl. Zároveň ľuďom pomáha 
nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie 
zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať 
prekážky na trhu práce.

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto 
kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného 
trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb 
pracovníkov do oblastí s nedostatkom 
pracovných síl. Zároveň ľuďom pomáha 
nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie 
zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať 
prekážky na trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Thomas Händel

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Dobrovoľná mobilita v rámci Únie by 
sa mala podporovať. Voľný pohyb 
pracovníkov by však nemal viesť k tzv. 
odlivu mozgov spôsobenému 
nedostatočnými vyhliadkami na 
zamestnanie v danej krajine pôvodu. 
Takýto odliv mozgov nie je dlhodobým 
riešením kríz a masovej nezamestnanosti.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 28
Thomas Händel

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov 
do iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb.

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Cezhraniční 
pracovníci, ktorých pracovisko a miesto 
pobytu sa nachádzajú v odlišných 
členských štátoch, by sa taktiež mali 
chrániť pred diskrimináciou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
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príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov
do iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb.

príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Procesné práva 
a práva v oblasti presadzovania právnych 
predpisov, ktoré sú základným nástrojom 
umožňujúcim občanom nárokovať si 
svoje práva, by mali byť k dispozícii 
všetkým občanom, ktorí sa presúvajú 
v rámci Únie, bez ohľadu na ich štatút či 
na to, či sa presúvajú do iného členského 
štátu podľa článku 45 alebo podľa iných 
ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov 
do iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb.

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov do 
iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb.

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, a to vrátane cezhraničných 
pracovníkov chránených v súlade 
s právnymi predpismi EÚ bez 
diskriminácie na základe miesta pobytu,
pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu a 
ostatné pracovné podmienky, tým, že im 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie ako 
štátnym príslušníkom daného členského 
štátu. Rovnaké zaobchádzanie 
s pracovníkmi je nutné rešpektovať vždy 
v súlade s pravidlami účinnými v danom 
členskom štáte, bez ohľadu na to, či sú 
pravidlá uvedené vo vnútroštátnom práve 
alebo v kolektívnych zmluvách. Voľný 
pohyb pracovníkov sa nesmie zneužívať 
na nerovnaké zaobchádzanie. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov do 
iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer
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Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov do 
iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb.

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov do 
iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb. Súčasne by sa 
diskriminácia nemala chápať 
v hospodárskom zmysle. Voľný pohyb 
pracovníkov by sa mal chápať v zmysle 
prijatia požiadavky na jednotný trh, a mal 
by fungovať v prospech zamestnávateľov 
aj zamestnancov, keďže je najlepším 
opatrením na riešenie rozdielov medzi 
ponukou a dopytom na pracovnom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Phil Bennion

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
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tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov do 
iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb.

tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky 
v zmysle článku 45 ods. 2 ZFEÚ, tým, že 
im zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie 
ako štátnym príslušníkom daného 
členského štátu. Je potrebné rozlišovať 
voľný pohyb od slobody poskytovať 
služby, ktorá zahŕňa aj právo podnikov 
poskytovať služby v inom členskom štáte. 
Na účely takéhoto poskytovania služieb 
môžu podniky dočasne vysielať vlastných 
pracovníkov do iného členského štátu, aby 
v ňom vykonávali činnosti potrebné na 
poskytovanie týchto služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov do 
iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje 
každému občanovi právo slobodne odísť 
do iného členského štátu za prácou a na 
tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, 
odmenu, prepúšťanie, daňové a sociálne 
výhody a ostatné pracovné podmienky, 
tým, že im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom 
daného členského štátu. Je potrebné 
rozlišovať voľný pohyb od slobody 
poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo 
podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte. Na účely takéhoto 
poskytovania služieb môžu podniky 
dočasne vysielať vlastných pracovníkov do 
iného členského štátu, aby v ňom 
vykonávali činnosti potrebné na 



PE519.521v02-00 10/93 AM\1004217SK.doc

SK

poskytovanie týchto služieb. poskytovanie týchto služieb.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 35
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Komisia by mala vyslyšať výzvu 
Parlamentu a prijať vlastné opatrenia na 
podporu mobility pracovníkov 
a zabezpečenie ochrany pred 
diskrimináciou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 36
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pokiaľ ide o pracovníkov a ich rodiny, 
ktorí vykonávajú svoje právo na voľný 
pohyb, v článku 45 zmluvy sa im udeľujú 
podstatné práva na výkon tejto základnej 
slobody vymedzenej v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode 
pohybu pracovníkov v rámci Únie.

(4) Právo na voľný pohyb pracovníkov má 
významný vplyv na rodinný život 
a rozhodovanie pracovníkov a ich 
partnerov v oblasti vzdelávania a kariéry. 
Pokiaľ ide o pracovníkov a ich rodiny, 
ktorí vykonávajú svoje právo na voľný 
pohyb, v článku 45 zmluvy sa im udeľujú 
podstatné práva na výkon tejto základnej 
slobody vymedzenej v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode 
pohybu pracovníkov v rámci Únie
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004. Pri 
uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 492/2011, 
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smernice 2004/38/ES a tejto smernice 
členské štáty nesmú diskriminovať 
pracovníkov a ich rodinných príslušníkov 
z akéhokoľvek dôvodu uvedeného 
v článku 21 Charty základných práv, a to 
ani na základe sexuálnej orientácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Členské štáty by mali zaistiť 
vzájomné uznávanie rôznych právnych 
partnerstiev a práv z nich plynúcich, aby 
sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii na 
základe sexuálnej orientácie alebo 
filozofických rozhodnutí migrujúcich 
pracovníkov. Členské štáty by taktiež mali 
zaistiť rešpektovanie práv vyplývajúcich 
z adopcie dieťaťa, keďže ide o nutnú 
podmienku pri úvahe o presune do iného 
členského štátu na pracovné účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov však stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci, 
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často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú stále predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Preto je rozdiel medzi 
právnymi predpismi a ich uplatňovaním v 
praxi, ktorý je potrebné riešiť.

zamestnávatelia a orgány verejnej správy
si veľmi často neuvedomujú práva 
občanov EÚ na voľný pohyb. Pri pohybe 
medzi členskými štátmi Európskej únie sú 
občania stále predmetom diskriminácie na 
základe štátnej príslušnosti. Niektorí 
pracovníci sú taktiež vystavení 
zintenzívneným účinkom viacnásobnej 
diskriminácie na základe rasového či 
etnického pôvodu, náboženstva či viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie a pohlavia. Preto je 
rozdiel medzi právnymi predpismi a ich 
uplatňovaním v praxi, ktorý je potrebné 
riešiť. Tento rozdiel taktiež existuje 
v prípade niektorých zraniteľných skupín, 
ako sú domáci pracovníci, osoby so 
zdravotným postihnutím či negramotné 
osoby. Preto by sa mali zaviesť osobitné 
opatrenia umožňujúce týmto skupinám 
využívať svoje právo pracovať v inom 
členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Traian Ungureanu

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov však stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 
často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú stále predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Preto je rozdiel medzi 
právnymi predpismi a ich uplatňovaním v 
praxi, ktorý je potrebné riešiť.

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov však stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 
často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú stále predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Preto je rozdiel medzi 
právnymi predpismi a ich uplatňovaním v 
praxi, ktorý je potrebné riešiť, a taktiež je 
potrebné zaviesť jasnejšie sankcie pre 
prípady porušenia tohto práva.
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Pozmeňujúci návrh 40
Thomas Händel

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov však stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 
často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú stále predmetom
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Preto je rozdiel medzi 
právnymi predpismi a ich uplatňovaním v 
praxi, ktorý je potrebné riešiť.

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov však stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 
často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú títo pracovníci 
a cezhraniční pracovníci stále predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Preto je rozdiel medzi 
právnymi predpismi a ich uplatňovaním v 
praxi, ktorý je potrebné riešiť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov však stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 
často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú stále predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Preto je rozdiel medzi 
právnymi predpismi a ich uplatňovaním v 
praxi, ktorý je potrebné riešiť.

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov však stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 
často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú stále predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti a v prípade cezhraničných 
pracovníkov na základe miesta pobytu. 
Preto je rozdiel medzi právnymi predpismi 
a ich uplatňovaním v praxi, ktorý je 
potrebné riešiť.
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Pozmeňujúci návrh 42
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V júli 2010 Komisia vo svojom 
oznámení „Potvrdenie významu voľného 
pohybu pracovníkov: práva a významné 
trendy“ zdôraznila, že preskúma spôsoby, 
akými by sa mohli uspokojiť nové potreby 
a riešiť nové výzvy (najmä pokiaľ ide o 
nové modely mobility), ktorým čelia 
migrujúci pracovníci EÚ a ich rodinní 
príslušníci. V súvislosti s novou stratégiou 
pre jednotný trh v oznámení uviedla, že 
bude naďalej zvažovať, ako podporiť a 
zlepšiť mechanizmy účinného uplatňovania 
zásady rovnakého zaobchádzania v 
prospech pracovníkov EÚ a ich rodinných 
príslušníkov pri výkone ich práva na 
slobodný pohyb.

(6) V júli 2010 Komisia vo svojom 
oznámení „Potvrdenie významu voľného 
pohybu pracovníkov: práva a významné 
trendy“ zdôraznila, že preskúma spôsoby, 
akými by sa mohli uspokojiť nové potreby 
a riešiť nové výzvy (najmä pokiaľ ide o 
nové modely mobility), ktorým čelia 
migrujúci a mobilní pracovníci EÚ a ich 
rodinní príslušníci. V súvislosti s novou 
stratégiou pre jednotný trh v oznámení 
uviedla, že bude naďalej zvažovať, ako 
podporiť a zlepšiť mechanizmy účinného 
uplatňovania zásady rovnakého 
zaobchádzania v prospech pracovníkov EÚ 
a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich 
práva na slobodný pohyb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V júli 2010 Komisia vo svojom 
oznámení „Potvrdenie významu voľného 
pohybu pracovníkov: práva a významné 
trendy“ zdôraznila, že preskúma spôsoby, 
akými by sa mohli uspokojiť nové potreby 
a riešiť nové výzvy (najmä pokiaľ ide o 
nové modely mobility), ktorým čelia 

(6) V júli 2010 Komisia vo svojom 
oznámení „Potvrdenie významu voľného 
pohybu pracovníkov: práva a významné 
trendy“ zdôraznila, že preskúma spôsoby, 
akými by sa mohli uspokojiť nové potreby 
a riešiť nové výzvy (najmä pokiaľ ide o 
nové modely mobility), ktorým čelia 
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migrujúci pracovníci EÚ a ich rodinní 
príslušníci. V súvislosti s novou stratégiou 
pre jednotný trh v oznámení uviedla, že 
bude naďalej zvažovať, ako podporiť a 
zlepšiť mechanizmy účinného uplatňovania 
zásady rovnakého zaobchádzania v 
prospech pracovníkov EÚ a ich rodinných 
príslušníkov pri výkone ich práva na 
slobodný pohyb.

pracovníci EÚ a ich rodinní príslušníci. V 
súvislosti s novou stratégiou pre jednotný 
trh v oznámení uviedla, že bude naďalej 
zvažovať, ako podporiť a zlepšiť 
mechanizmy účinného uplatňovania zásady 
rovnakého zaobchádzania v prospech 
pracovníkov EÚ a ich rodinných 
príslušníkov pri výkone ich práva na 
slobodný pohyb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) 15. decembra 2011 Európsky 
parlament prijal svoje uznesenie o slobode 
pohybu pracovníkov v rámci Európskej 
únie, v ktorom jasne požadoval opatrenia 
zaručujúce uplatňovanie tohto práva na 
občanov Únie v prospech Európskej únie 
ako celku, ako aj urýchlenie dokončenia 
jednotného trhu a vytvárania pracovného 
trhu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V správe o občianstve EÚ za rok 2010 
„Odstránenie prekážok vykonávania práv 
občanov EÚ“ z 27. októbra 2010 Komisia 

(7) V správe o občianstve EÚ za rok 2010 
„Odstránenie prekážok vykonávania práv 
občanov EÚ“ z 27. októbra 2010 Komisia 
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označila odlišné a nesprávne uplatňovanie 
právnych predpisov Únie o práve na 
slobodný pohyb ako jednu z hlavných 
prekážok, s ktorými sú občania Únie 
konfrontovaní pri účinnom výkone svojich 
práv v zmysle právnych predpisov Únie. 
Preto vyhlásila, že má v úmysle prijať 
opatrenia, pomocou ktorých „uľahčí voľný 
pohyb občanom EÚ a ich rodinným 
príslušníkom z tretích krajín prísnym 
presadzovaním právnych predpisov EÚ 
vrátane právnych predpisov o 
nediskriminácii, propagáciou osvedčených 
postupov a prehlbovaním znalosti pravidiel 
EÚ formou intenzívnejšieho šírenia 
informácií k občanom EÚ o ich právach na 
voľný pohyb“ (Opatrenie 15 Správy o 
občianstve EÚ za rok 2010).

označila odlišné a nesprávne uplatňovanie 
právnych predpisov Únie o práve na 
slobodný pohyb ako jednu z hlavných 
prekážok, s ktorými sú občania Únie 
konfrontovaní pri účinnom výkone svojich 
práv v zmysle právnych predpisov Únie. 
Preto vyhlásila, že má v úmysle prijať 
opatrenia, pomocou ktorých „uľahčí voľný 
pohyb občanom EÚ a ich rodinným 
príslušníkom z tretích krajín prísnym 
presadzovaním právnych predpisov EÚ 
vrátane právnych predpisov o 
nediskriminácii, propagáciou osvedčených 
postupov a prehlbovaním znalosti pravidiel 
EÚ formou intenzívnejšieho šírenia 
informácií k občanom EÚ o ich právach na 
voľný pohyb“ (Opatrenie 15 Správy o 
občianstve EÚ za rok 2010). Okrem toho 
sa Európska komisia v správe 
o občianstve EÚ z roku 20131 venovala 
potrebe odstrániť administratívne 
prekážky a zjednodušiť postupy pre 
občanov EÚ, ktorí žijú, pracujú a cestujú 
v EÚ; integrálnou súčasťou tohto úsilia 
by mala byť nediskriminačná dostupnosť 
nástrojov uľahčujúcich prístup občanov 
k ich právam v oblasti voľného pohybu.
__________________
1 COM(2013)0269

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V správe o občianstve EÚ za rok 2010 
„Odstránenie prekážok vykonávania práv 
občanov EÚ“ z 27. októbra 2010 Komisia 
označila odlišné a nesprávne uplatňovanie 
právnych predpisov Únie o práve na 

(7) V správe o občianstve EÚ za rok 2010 
„Odstránenie prekážok vykonávania práv 
občanov EÚ“ z 27. októbra 2010 Komisia 
označila odlišné a nesprávne uplatňovanie 
právnych predpisov Únie o práve na 
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slobodný pohyb ako jednu z hlavných 
prekážok, s ktorými sú občania Únie 
konfrontovaní pri účinnom výkone svojich 
práv v zmysle právnych predpisov Únie. 
Preto vyhlásila, že má v úmysle prijať 
opatrenia, pomocou ktorých „uľahčí voľný 
pohyb občanom EÚ a ich rodinným 
príslušníkom z tretích krajín prísnym 
presadzovaním právnych predpisov EÚ 
vrátane právnych predpisov o 
nediskriminácii, propagáciou osvedčených 
postupov a prehlbovaním znalosti pravidiel 
EÚ formou intenzívnejšieho šírenia 
informácií k občanom EÚ o ich právach na 
voľný pohyb“ (Opatrenie 15 Správy o 
občianstve EÚ za rok 2010).

slobodný pohyb ako jednu z hlavných 
prekážok, s ktorými sú občania Únie 
konfrontovaní pri účinnom výkone svojich 
práv v zmysle právnych predpisov Únie. 
Prekážkou je aj neuznávanie kvalifikácie 
z iného členského štátu. Preto Komisia 
vyhlásila, že má v úmysle prijať opatrenia, 
pomocou ktorých „uľahčí voľný pohyb 
občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom 
z tretích krajín prísnym presadzovaním 
právnych predpisov EÚ vrátane právnych 
predpisov o nediskriminácii, propagáciou 
osvedčených postupov a prehlbovaním 
znalosti pravidiel EÚ formou 
intenzívnejšieho šírenia informácií k 
občanom EÚ o ich právach na voľný 
pohyb“ (Opatrenie 15 Správy o občianstve 
EÚ za rok 2010) a relevantných 
ustanovení z iných právnych predpisov, 
ako je nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 
o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 47
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V „balíku zamestnanosti“ z 18. apríla 
2012 (Oznámenie Komisie „Smerom k 
oživeniu hospodárstva sprevádzanému 
tvorbou veľkého počtu pracovných miest“) 
Komisia oznámila svoj úmysel „predložiť 
legislatívny návrh (informácie a 
poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných 
pracovníkov pri výkone ich práv
vyplývajúcich zo zmluvy a z nariadenia č. 
492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v 

(8) V tzv. balíku zamestnanosti z 18. apríla 
2012 (Oznámenie Komisie „Smerom k 
oživeniu hospodárstva sprevádzanému 
tvorbou veľkého počtu pracovných miest“) 
Komisia oznámila svoj úmysel „predložiť 
legislatívny návrh (informácie a 
poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných 
pracovníkov pri výkone ich práv 
vyplývajúcich zo zmluvy a z nariadenia č. 
492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v 
rámci Únie“ a naliehavo žiadala členské 
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rámci Únie“. štáty, aby zvýšili informovanosť o právach 
vyplývajúcich z práva EÚ v oblasti zákazu 
diskriminácie, rodovej rovnosti a voľného 
pohybu pracovníkov, ako aj prístup 
k týmto právam, a aby otvorili a uľahčili 
prístup štátnych príslušníkov EÚ k ich
pozíciám vo verejnom sektore v súlade 
s právom EÚ, ako ho interpretuje Súdny 
dvor. Komisia taktiež naliehavo žiadala 
členské štáty, aby zaistili plnohodnotné 
uplatňovanie smernice 2006/54/ES 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vo veciach zamestnanosti 
a povolania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Primerané a účinné uplatňovanie a 
presadzovanie sú kľúčovými prvkami 
ochrany práv pracovníkov, zatiaľ čo 
nedostatočné presadzovanie oslabuje 
účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v 
tejto oblasti.

(9) Primerané a účinné uplatňovanie
súčasných európskych právnych 
predpisov a opatrení v oblasti 
presadzovania právnych predpisov sú 
kľúčovými prvkami ochrany práv 
pracovníkov, zatiaľ čo nedostatočné 
presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov 
Únie uplatniteľných v tejto oblasti. Preto 
by Únia mala vystupovať vyvážene 
a vyhýbať sa prípadným legislatívnym 
medzerám. Právne predpisy by mali 
zodpovedať právam a povinnostiam 
zamestnávateľa aj zamestnanca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Marije Cornelissen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Primerané a účinné uplatňovanie a 
presadzovanie sú kľúčovými prvkami 
ochrany práv pracovníkov, zatiaľ čo 
nedostatočné presadzovanie oslabuje 
účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v 
tejto oblasti.

(9) Primerané a účinné uplatňovanie 
a presadzovanie, ako aj informovanosť 
o právach, sú kľúčovými prvkami ochrany 
práv pracovníkov, zatiaľ čo nedostatočné 
presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov 
Únie uplatniteľných v tejto oblasti 
a ohrozuje práva a ochranu občanov 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Primerané a účinné uplatňovanie a 
presadzovanie sú kľúčovými prvkami 
ochrany práv pracovníkov, zatiaľ čo 
nedostatočné presadzovanie oslabuje 
účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v 
tejto oblasti.

(9) Primerané a účinné uplatňovanie a 
presadzovanie sú kľúčovými prvkami 
ochrany práv pracovníkov a zaisťovania 
rovnakého zaobchádzania, zatiaľ čo 
nedostatočné presadzovanie článku 45 
Zmluvy a nariadenia (EÚ) č. 492/2011
oslabuje účinnosť predpisov Únie 
uplatniteľných v tejto oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účinnejšie a jednotnejšie uplatňovanie 
práv vyplývajúcich z predpisov Únie o 
voľnom pohybe pracovníkov je potrebné aj 
v záujme riadneho fungovania vnútorného 
trhu.

(10) Účinnejšie a jednotnejšie uplatňovanie 
práv vyplývajúcich z predpisov Únie o 
voľnom pohybe pracovníkov bez 
fragmentácie príslušných skupín je 
potrebné aj v záujme riadneho fungovania 
vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov by sa mali lepšie 
uplatňovať a monitorovať s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov o ich právach, pomáhať im a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali.

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov by sa mali lepšie 
uplatňovať a monitorovať s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov, zamestnávateľov a ich 
zástupcov, ako aj verejnej správy
o právach v oblasti voľného pohybu, 
pomáhať pracovníkom a ich rodinám a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov by sa mali lepšie 
uplatňovať a monitorovať s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov o ich právach, pomáhať im a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali.

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov by sa mali lepšie 
uplatňovať a monitorovať s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov o ich právach, pomáhať im a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali.
V tejto súvislosti by sa členské štáty mali 
taktiež zamerať na vedľajšie účinky 
zvýšenej mobility, ako je tzv. odliv mozgov 
a odliv mládeže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov by sa mali lepšie 
uplatňovať a monitorovať s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov o ich právach, pomáhať im a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali.

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 492/2011 by sa mali lepšie
uplatňovať a monitorovať s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov o ich právach, pomáhať im a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali. 
Preto by sa malo konzistentne 
monitorovať vykonávanie smernice Rady 
91/533/EHS. Okrem toho by pracovníci 
mali mať automaticky právo na 
informácie od členských štátov.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov by sa mali lepšie 
uplatňovať a monitorovať s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov o ich právach, pomáhať im a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 56
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov by sa mali lepšie 
uplatňovať a monitorovať s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov o ich právach, pomáhať im a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali.

(11) Právne predpisy Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov by sa mali lepšie 
uplatňovať a monitorovať s cieľom
zabezpečiť lepšiu informovanosť 
pracovníkov o ich právach, pomáhať im a 
chrániť ich pri výkone týchto práv, a 
zároveň bojovať proti tomu, aby orgány 
verejnej moci a verejní či súkromní 
zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali. 
Preto by sa mala konzistentne uplatňovať 
a monitorovať smernica Rady 
91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o 
povinnosti zamestnávateľa informovať 
zamestnancov o podmienkach 
vzťahujúcich sa na zmluvu 
alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES 
L 288, 18.10.1991, s. 32). Pracovníkov 
vyslaných v rámci voľného pohybu 
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služieb by mal ich zamestnávateľ pred 
vyslaním informovať o ich mzde a iných 
príslušných podmienkach zamestnania 
v súlade s ustanoveniami smernice 
96/71/ES.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 57
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zabezpečiť správne 
uplatňovanie zásadných pravidiel 
týkajúcich sa práv pracovníkov na voľný 
pohyb za prácou a zároveň monitorovať ich 
dodržiavanie by členské štáty mali prijať 
vhodné opatrenia na ochranu týchto 
pracovníkov pred diskrimináciou na 
základe štátnej príslušnosti a pred 
akýmikoľvek neodôvodnenými prekážkami 
pri výkone tohto práva.

(12) V záujme zabezpečiť správne 
uplatňovanie zásadných pravidiel 
týkajúcich sa práv pracovníkov na voľný 
pohyb za prácou a rovnaké zaobchádzanie
a zároveň monitorovať ich dodržiavanie by 
členské štáty mali prijať vhodné opatrenia 
na ochranu týchto pracovníkov pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti a pred akýmikoľvek 
neodôvodnenými prekážkami pri výkone 
tohto práva vrátane prípadov dvojitého 
zdanenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zabezpečiť správne 
uplatňovanie zásadných pravidiel 
týkajúcich sa práv pracovníkov na voľný 
pohyb za prácou a zároveň monitorovať ich 

(12) V záujme zabezpečiť správne 
uplatňovanie zásadných pravidiel 
týkajúcich sa práv pracovníkov na voľný 
pohyb za prácou a zároveň monitorovať ich 
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dodržiavanie by členské štáty mali prijať 
vhodné opatrenia na ochranu týchto 
pracovníkov pred diskrimináciou na 
základe štátnej príslušnosti a pred 
akýmikoľvek neodôvodnenými prekážkami 
pri výkone tohto práva.

dodržiavanie by členské štáty mali prijať 
vhodné opatrenia na ochranu všetkých 
osôb, ktoré sa v rámci Európskej únie 
presúvajú, pred diskrimináciou na základe 
štátnej príslušnosti a pred akýmikoľvek 
neodôvodnenými prekážkami pri výkone 
tohto práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na tento účel je vhodné stanoviť 
špecifické pravidlá účinného presadzovania 
zásadných pravidiel, ktorými sa riadi 
sloboda pohybu pracovníkov, a uľahčiť 
lepšie a jednotnejšie uplatňovanie článku 
45 zmluvy a nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

(13) Na tento účel je vhodné stanoviť 
špecifické pravidlá účinného presadzovania 
zásadných pravidiel, ktorými sa riadi 
sloboda pohybu pracovníkov bez ohľadu 
na ich štatút, a uľahčiť lepšie a 
jednotnejšie uplatňovanie článku 45 
Zmluvy a nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Pre každý členský štát by s malo 
určiť, ktoré pracovné miesta sú 
obmedzené z hľadiska štátnej príslušnosti.

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V tomto kontexte by mali mať 
pracovníci, ktorí sa stali predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti alebo neodôvodneného 
obmedzenia pri výkone svojho práva na 
voľný pohyb, k dispozícii primerané a 
účinné prostriedky právnej ochrany a 
nápravy. V prípade, že členské štáty 
stanovia len administratívne postupy, 
musia zabezpečiť, aby každé správne 
rozhodnutie mohlo byť napadnuté na súde 
v zmysle článku 47 charty.

(14) V tomto kontexte musia mať 
pracovníci z EÚ, ktorí sa stali predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti alebo neodôvodneného 
obmedzenia pri výkone svojho práva na 
voľný pohyb, k dispozícii primerané a 
účinné prostriedky právnej ochrany a 
nápravy. V prípade, že členské štáty 
stanovia len administratívne postupy, 
musia zabezpečiť, aby každé správne 
rozhodnutie mohlo byť napadnuté na súde 
v zmysle článku 47 Charty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V tomto kontexte by mali mať 
pracovníci, ktorí sa stali predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti alebo neodôvodneného 
obmedzenia pri výkone svojho práva na 
voľný pohyb, k dispozícii primerané a 
účinné prostriedky právnej ochrany a 
nápravy. V prípade, že členské štáty 
stanovia len administratívne postupy, 
musia zabezpečiť, aby každé správne 
rozhodnutie mohlo byť napadnuté na súde 
v zmysle článku 47 charty.

(14) V tomto kontexte by mali mať 
pracovníci, ktorí sa stali predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti alebo neodôvodneného 
obmedzenia pri výkone svojho práva na 
voľný pohyb, bez ohľadu na svoj štatút –
napríklad že sa ich týka voľný pohyb 
podľa článku 45, že ide o dočasne 
pridelených pracovníkov, vyslaných 
pracovníkov alebo pracovníkov 
vykonávajúcich prácu cez agentúru – k 
dispozícii primerané a účinné prostriedky 
právnej ochrany a nápravy. V prípade, že 
členské štáty stanovia len administratívne 
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postupy, musia zabezpečiť, aby každé 
správne rozhodnutie mohlo byť napadnuté 
na súde v zmysle článku 47 Charty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Dodržiavanie práv pracovníkov je 
pravdepodobnejšie, keď sú organizovaní 
prostredníctvom záujmového zastúpenia. 
Členské štáty by mali uľahčovať 
a podporovať organizovanie a záujmové 
zastupovanie pracovníkov z iných 
členských štátov, najmä zraniteľných 
pracovníkov, ako sú sezónni pracovníci 
a pracovníci v domácnosti alebo sexuálni 
pracovníci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Traian Ungureanu

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
úroveň ochrany by mali byť združenia a 
právnické osoby splnomocnené angažovať 
sa v súdnych konaniach v mene alebo na 
podporu každého pracovníka, ktorý sa stal 
obeťou diskriminácie, bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne procedurálne
predpisy týkajúce sa zastupovania a 

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
úroveň ochrany by mali byť združenia a 
právnické osoby zastupujúce právne 
záujmy pracovníkov v súlade s právnymi 
predpismi členských štátov splnomocnené 
angažovať sa v súdnych konaniach v mene 
alebo na podporu každého pracovníka, 
ktorý sa stal obeťou diskriminácie, bez 
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obhajovania pred súdom. toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
procesné predpisy týkajúce sa 
zastupovania a obhajovania pred súdom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
úroveň ochrany by mali byť združenia a
právnické osoby podľa rozhodnutia 
členských štátov splnomocnené angažovať 
sa v súdnych konaniach v mene alebo na 
podporu každého pracovníka, ktorý sa stal 
obeťou diskriminácie, bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne procedurálne
predpisy týkajúce sa zastupovania a 
obhajovania pred súdom.

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
úroveň ochrany by mali byť odbory, 
združenia, organizácie či iné právnické 
osoby podľa rozhodnutia členských štátov 
splnomocnené angažovať sa v súdnych 
konaniach v mene alebo na podporu 
každého pracovníka, ktorý sa stal obeťou 
diskriminácie, bez toho, aby boli dotknuté 
vnútroštátne procesné predpisy týkajúce sa 
zastupovania a obhajovania pred súdom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Phil Bennion

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
úroveň ochrany by mali byť združenia a 
právnické osoby podľa rozhodnutia 
členských štátov splnomocnené angažovať 
sa v súdnych konaniach v mene alebo na 
podporu každého pracovníka, ktorý sa stal 
obeťou diskriminácie, bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne procedurálne 
predpisy týkajúce sa zastupovania a 

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
úroveň ochrany by mali byť združenia a 
právnické osoby podľa rozhodnutia 
členských štátov a v súlade 
s vnútroštátnou praxou splnomocnené 
angažovať sa v súdnych konaniach v mene 
alebo na podporu každého pracovníka, 
ktorý sa stal obeťou diskriminácie, bez 
toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
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obhajovania pred súdom. procedurálne predpisy týkajúce sa 
zastupovania a obhajovania pred súdom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Traian Ungureanu

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V súvislosti s lehotami stanovenými v 
článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 a v súlade 
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie by tieto lehoty mali byť stanovené tak, 
aby nemohli znemožňovať alebo nadmerne 
sťažovať výkon práv udelených právnymi 
predpismi Únie.

(16) V súvislosti s lehotami stanovenými v 
článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 a v súlade 
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie by tieto lehoty mali byť stanovené tak, 
aby nemohli znemožňovať alebo nadmerne 
sťažovať výkon práv vyplývajúcich 
z právnych predpisov Únie. V prípade 
dokázania zámernej činnosti brániacej 
v uplatňovaní práv vyplývajúcich 
z právnych predpisov Únie by sa mali 
uplatňovať primerané sankcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Samotná ochrana pred diskrimináciou 
na základe štátnej príslušnosti by sa 
posilnila, keby v každom členskom štáte 
existovali organizácie s právomocou 
pomáhať presadzovať rovnaké 
zaobchádzanie, analyzovať problémy 
súvisiace s prípadmi občanov, skúmať 
možné riešenia a poskytovať špecifickú 
pomoc pracovníkom Únie pri výkone ich 

(17) Samotná ochrana pred diskrimináciou 
na základe štátnej príslušnosti by sa 
posilnila, keby v každom členskom štáte 
existovali nezávislé a účinné organizácie s 
právomocou pomáhať presadzovať 
rovnaké zaobchádzanie, analyzovať 
problémy súvisiace s prípadmi občanov, 
skúmať možné riešenia a poskytovať 
špecifickú pomoc pracovníkom z EÚ pri 
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práva na voľný pohyb. výkone ich práva na voľný pohyb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Každý členský štát sa môže 
rozhodnúť, či sa úlohy uvedené v článku 5 
tejto smernice pridelia už existujúcemu 
subjektu so širokou pôsobnosťou, pokiaľ 
ide o dôvody diskriminácie. V prípade, že 
úlohy v zmysle článku 5 sa budú plniť na 
základe rozšírenia mandátu už existujúceho 
subjektu alebo štruktúry, členský štát by 
mal zabezpečiť, aby na dodatočné úlohy 
boli existujúcemu subjektu pridelené 
dostatočné zdroje. Tak by sa zabezpečilo, 
že nebude ohrozené plnenie už pridelených 
úloh zo strany týchto subjektov.

(18) Členské štáty sa vyzývajú k tomu, aby 
úlohy uvedené v článku 5 tejto smernice 
pridelili už existujúcemu orgánu na 
podporu rovnakého zaobchádzania 
určenému v súlade s článkom 13 smernice 
2000/43/ES alebo so širokou pôsobnosťou, 
pokiaľ ide o dôvody diskriminácie. V 
prípade, že úlohy v zmysle článku 5 sa 
budú plniť na základe rozšírenia mandátu 
už existujúceho orgánu alebo štruktúry, 
členský štát by mal zabezpečiť, aby na 
dodatočné úlohy boli existujúcemu orgánu 
pridelené dostatočné ďalšie zdroje. Tak by 
sa zabezpečilo účinné a primerané plnenie 
všetkých funkcií tohto orgánu a najmä to, 
že nebude ohrozené plnenie už pridelených 
úloh zo strany týchto orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Minodora Cliveti

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Komisia a členské štáty sa nabádajú 
k tomu, aby vytvorili kontaktné miesta 
s jasnými a podrobnými informáciami 
a referenčnými kritériami pre členské 
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štáty v oblasti uľahčovania voľného 
pohybu pracovníkov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 71
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Komisia a členské štáty sa nabádajú 
k tomu, aby vytvorili európsku sieť 
národných kontaktných miest na výmenu 
osvedčených postupov a zlepšenie 
spolupráce medzi členskými štátmi pri 
uľahčovaní voľného pohybu 
pracovníkov. Členské štáty sa nabádajú 
k tomu, aby so susednými krajinami 
vytvorili bilaterálnu sieť, výbor, orgán či 
organizáciu s cieľom radiť cezhraničným 
pracovníkom a riešiť ich problémy. 
Národné kontaktné body a bilaterálne 
siete, výbory, orgány alebo organizácie by 
mali spolupracovať s orgánmi 
a organizáciami zodpovednými za 
koordinačné systémy podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 72
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporiť (19) Členské štáty by mali podporiť 
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synergie s existujúcimi informačnými a 
podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na 
tento účel by mali zabezpečiť, aby 
existujúce alebo novovytvorené subjekty 
boli informované o existujúcich 
informačných a podporných službách ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi.

synergie s existujúcimi informačnými a 
podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na 
tento účel by mali zabezpečiť, aby 
existujúce alebo novovytvorené subjekty 
boli informované o existujúcich
informačných a podporných službách ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi. Členské štáty taktiež 
zaistia, aby existujúce alebo 
novovytvorené subjekty boli informované 
o informačných a podporných službách 
poskytovaných odbormi, združeniami, 
organizáciami či inými právnymi 
subjektmi, aby ich využívali 
a spolupracovali s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporiť 
synergie s existujúcimi informačnými a 
podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na 
tento účel by mali zabezpečiť, aby 
existujúce alebo novovytvorené subjekty 
boli informované o existujúcich 
informačných a podporných službách ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi.

(19) Členské štáty by mali podporiť 
synergie s existujúcim individuálnym 
poradenstvom a informačnými a 
podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na 
tento účel by mali zabezpečiť, aby 
existujúce alebo novovytvorené subjekty 
boli informované o existujúcich 
informačných a podporných službách ako
cezhraničné partnerstvá EURES pre 
cezhraničných pracovníkov 
a zamestnávateľov, Vaša Európa, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network a miesta jednotného kontaktu, aby 
ich využívali a spolupracovali s nimi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporiť 
synergie s existujúcimi informačnými a 
podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na 
tento účel by mali zabezpečiť, aby 
existujúce alebo novovytvorené subjekty 
boli informované o existujúcich 
informačných a podporných službách ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi.

(19) Členské štáty by mali podporiť 
synergie s existujúcimi informačnými a 
podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na 
tento účel by mali zabezpečiť, aby 
existujúce alebo novovytvorené subjekty 
boli informované o existujúcich 
informačných a podporných službách ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi. Mali by sa 
podporovať aj cezhraničné kontakty, 
koordinácia a spolupráca medzi 
relevantnými subjektmi.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 75
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by mali podporovať 
dialóg s mimovládnymi organizáciami a 
medzi sociálnymi partnermi pri riešení 
rôznych foriem diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti a v boji proti nim.

(20) Členské štáty by mali podporovať 
dialóg medzi sociálnymi partnermi a s 
mimovládnymi organizáciami pri riešení 
všetkých foriem diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti a v boji proti nim.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Thomas Händel
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Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by mali podporovať 
dialóg s mimovládnymi organizáciami a 
medzi sociálnymi partnermi pri riešení 
rôznych foriem diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti a v boji proti nim.

(20) Členské štáty by mali podporovať 
dialóg so sociálnymi partnermi a
mimovládnymi organizáciami pri riešení 
rôznych foriem diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti a v boji proti nim.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by mali podporovať 
dialóg s mimovládnymi organizáciami a 
medzi sociálnymi partnermi pri riešení 
rôznych foriem diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti a v boji proti nim.

(20) Členské štáty by mali podporovať 
dialóg so sociálnymi partnermi a
mimovládnymi organizáciami pri riešení 
rôznych foriem diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti a v boji proti nim.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Phil Bennion

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom a 
ostatným zainteresovaným stranám.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom a 
ostatným zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom a 
ostatným zainteresovaným stranám. Toto 
právo by mali bez diskriminácie využívať 
trvalí pracovníci, sezónni pracovníci aj 
cezhraniční pracovníci aj osoby 
vykonávajúce činnosť v oblasti 
poskytovania služieb. Poskytnuté 
informácie by sa mali týkať aj falošných 
samostatne zárobkovo činných osôb 
a falošných vyslaných pracovníkov, aby sa 
im pomohlo s využívaním ich práv a aby 
sa chránili najzraniteľnejší pracovníci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom a 
ostatným zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať v relevantných jazykoch
relevantné informácie o bývaní, 
zabezpečení zdravotnej starostlivosti, 
sociálnych daňových zvýhodneniach a 
demotivačných stimuloch pre partnera 
pracovníka, daniach a dávkach 
súvisiacich so starostlivosťou o deti 
a dôchodkových právach pracovníkom z 
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iných členských štátov, zamestnávateľom a 
ostatným zainteresovaným stranám.
Členské štáty by mali zaistiť, aby pre 
pracovníkov a ich rodinných príslušníkov 
boli k dispozícii cenovo dostupné jazykové 
kurzy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Thomas Händel

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom a 
ostatným zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania a všetky relevantné 
informácie o bývaní, zdravotnom poistení, 
daňových úľavách a sociálnych dávkach
pracovníkom z iných členských štátov, 
zamestnávateľom a ostatným 
zainteresovaným stranám vo všetkých 
požadovaných jazykoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 82
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom a 
ostatným zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali zaistiť lepšiu 
prístupnosť informácií o podmienkach 
zamestnania a ich presadzovaní
pracovníkom z iných členských štátov, 
zamestnávateľom a ostatným 
zainteresovaným stranám. Členské štáty by 
mali na požiadanie podobné informácie 
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poskytovať tým svojim občanom, ktorí 
chcú uplatňovať právo na slobodu 
pohybu a presunúť sa do iného členského 
štátu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 83
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom a 
ostatným zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom a cezhraničným 
pracovníkom z iných členských štátov, 
zamestnávateľom a ostatným 
zainteresovaným stranám. Predovšetkým 
pracovníci by mali byť informovaní 
o svojich právach a povinnostiach 
v súvislosti s migráciou, imigráciou 
a cezhraničnou prácou.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 84
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali lepšie sprístupňovať 
informácie o podmienkach zamestnania 
pracovníkom z iných členských štátov, 
zamestnávateľom a ostatným 
zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach 
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom, 
odborom a ostatným zainteresovaným 
stranám.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Členské štáty by mali na požiadanie 
poskytovať svojim občanom, ktorí chcú 
uplatniť právo na slobodný presun do 
iného členského štátu, informácie 
o právach EÚ v oblasti voľného pohybu. 
Pri uľahčovaní hladkého toku a výmeny 
informácií sa členské štáty nabádajú 
k tomu, aby využívali európsku sieť 
národných kontaktných bodov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým 
spôsobom sa budú zamestnávateľom, 
pracovníkom a iným osobám poskytovať 
ľahko dostupné relevantné informácie o 
ustanoveniach tejto smernice a 
príslušných ustanoveniach nariadenia 
(EÚ) č. 492/2011. Tieto informácie by mali 
byť ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým 
spôsobom sa budú zamestnávateľom, 
pracovníkom a iným osobám poskytovať 
ľahko dostupné relevantné informácie o 
ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 
492/2011, vrátane informácií o orgánoch, 
ktoré plnia úlohy uvedené v článku 5. 
Tieto informácie by mali byť ľahko 
dostupné aj prostredníctvom nástrojov 
Vaša Európa a EURES.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým 
spôsobom sa budú zamestnávateľom, 
pracovníkom a iným osobám poskytovať 
ľahko dostupné relevantné informácie o 
ustanoveniach tejto smernice a príslušných 
ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 
492/2011. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým 
spôsobom sa budú zamestnávateľom, 
pracovníkom a iným osobám poskytovať 
ľahko dostupné relevantné informácie o 
ustanoveniach tejto smernice a príslušných 
ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 
492/2011, vrátane informácií 
o inštitúciách, ktoré majú plniť úlohy 
uvedené v článku 5. Tieto informácie by 
mali byť ľahko dostupné aj 
prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a 
EURES.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým 
spôsobom sa budú zamestnávateľom, 
pracovníkom a iným osobám poskytovať 
ľahko dostupné relevantné informácie o 
ustanoveniach tejto smernice a 
príslušných ustanoveniach nariadenia 
(EÚ) č. 492/2011. Tieto informácie by mali 
byť ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým 
spôsobom sa budú zamestnávateľom, 
pracovníkom a iným osobám poskytovať 
ľahko dostupné relevantné informácie o 
ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 
492/2011, vrátane informácií 
o inštitúciách, ktoré plnia úlohy uvedené 
v článku 5. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým 
spôsobom sa budú zamestnávateľom, 
pracovníkom a iným osobám poskytovať 
ľahko dostupné relevantné informácie o 
ustanoveniach tejto smernice a príslušných
ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 
492/2011. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým 
spôsobom sa budú zamestnávateľom, 
odborom, pracovníkom a iným 
zainteresovaným stranám poskytovať 
ľahko dostupné informácie o 
ustanoveniach tejto smernice a 
ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 
492/2011. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Minodora Cliveti

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Členské štáty by mali zaistiť, aby 
úradníci zodpovední za uplatňovanie 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a tejto 
smernice boli školení spôsobom 
spoločným pre všetky členské štáty.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 91
Traian Ungureanu

Návrh smernice
Odôvodnenie 23
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
migrujúcich pracovníkov Únie pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Zavedenie alebo zachovanie 
priaznivejších ustanovení by malo byť 
primerané socioekonomickej situácii 
v členskom štáte. Na tento účel by 
Komisia mala zaviesť súbor kritérií 
a metodiku jasného a transparentného 
prezentovania celého odôvodnenia 
podloženého presvedčivými argumentmi 
a údajmi, vrátane všetkých relevantných 
socioekonomických ukazovateľov, ktoré 
viedli k záveru, že sú tieto ustanovenia 
potrebné. Kritériá a metodika by mali 
platiť pre všetky členské štáty. Členské 
štáty majú takisto možnosť rozšíriť 
právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
migrujúcich pracovníkov Únie pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
migrujúcich pracovníkov Únie pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú možnosť rozšíriť 
osobnú pôsobnosť tejto smernice na 
všetky osoby pracujúce v inom členskom 
štáte v Európskej únii a ich rodiny bez 
ohľadu na ich štatút, a nabádajú sa 
k tomu. Členské štáty majú takisto 
možnosť rozšíriť právomoci organizácií, 
ktorým boli pridelené úlohy súvisiace s 
ochranou migrujúcich pracovníkov Únie 
pred diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice sa nesmie použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 23
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
migrujúcich pracovníkov Únie pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
migrujúcich a mobilných pracovníkov 
Únie pred diskrimináciou na základe 
štátnej príslušnosti tak, aby zahŕňali aj 
právo na rovnaké zaobchádzanie bez 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti pre všetkých občanov Únie a 
ich rodinných príslušníkov pri výkone ich 
práva na voľný pohyb, ako je zakotvené v 
článku 21 ZFEÚ a v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 
2004 o práve občanov Únie a ich 
rodinných príslušníkov voľne sa 
pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 
členských štátov. Vykonávanie tejto 
smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
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migrujúcich pracovníkov Únie pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

pracovníkov z EÚ pracujúcich v inom 
členskom štáte pred diskrimináciou na 
základe štátnej príslušnosti tak, aby 
zahŕňali aj právo na rovnaké 
zaobchádzanie bez diskriminácie na 
základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
migrujúcich pracovníkov Únie pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
mobilných pracovníkov Únie (vrátane 
cezhraničných pracovníkov) pred 
diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
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občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. Vykonávanie 
tejto smernice by sa nemalo použiť ako 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už 
existujúceho stavu v každom členskom 
štáte.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Členské štáty by takisto mali 
prijímať zákony, iné právne predpisy 
a administratívne ustanovenia potrebné 
na odstránenie akejkoľvek diskriminácie 
a/alebo prekážky brániacej rovnakému 
zaobchádzaniu a voľnému pohybu, ako sa 
uvádza v článku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Po uplynutí dostatočnej doby 
vykonávania tejto smernice by Komisia 
mala vypracovať správu o jej vykonávaní, 
v ktorej zhodnotí najmä možnosť predložiť 
akýkoľvek návrh, ktorý je potrebný na to, 
aby sa zaručilo lepšie presadzovanie 

(26) Po uplynutí dostatočnej doby 
vykonávania tejto smernice by Komisia 
mala vypracovať správu o jej vykonávaní, 
v ktorej zhodnotí najmä možnosť predložiť 
akýkoľvek návrh, ktorý je potrebný na to, 
aby sa zaručilo lepšie presadzovanie 
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právnych predpisov Únie o voľnom 
pohybe.

právnych predpisov Únie o voľnom 
pohybe. Toto zhodnotenie by malo byť 
citlivé z rodového hľadiska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Thomas Händel

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o slobodnú voľbu povolania a 
právo na prácu (článok 15), právo na 
nediskrimináciu (článok 21 a najmä odsek 
2 týkajúci sa nediskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti), právo na kolektívne 
vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 
28), spravodlivé a primerané pracovné 
podmienky (článok 31), právo na slobodu 
pohybu a pobytu (článok 45) a právo na 
účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces (článok 47). Musí sa 
vykonávať v súlade s týmito právami a 
zásadami.

(27) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o slobodu zhromažďovania 
a združovania (článok 12), slobodnú 
voľbu povolania a právo na prácu (článok 
15), právo na nediskrimináciu (článok 21 a 
najmä odsek 2 týkajúci sa nediskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti), právo na 
kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie 
(článok 28), právo na ochranu v prípade 
bezdôvodného prepustenia (článok 30), 
právo na spravodlivé a primerané pracovné 
podmienky (článok 31), právo na sociálne 
zabezpečenie a sociálnu pomoc (článok 
34), právo na slobodu pohybu a pobytu 
(článok 45) a právo na účinný prostriedok 
nápravy a na spravodlivý proces (článok 
47). Musí sa vykonávať v súlade s týmito 
právami a zásadami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o slobodnú voľbu povolania a 
právo na prácu (článok 15), právo na 
nediskrimináciu (článok 21 a najmä odsek 
2 týkajúci sa nediskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti), právo na kolektívne 
vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 
28), spravodlivé a primerané pracovné 
podmienky (článok 31), právo na slobodu 
pohybu a pobytu (článok 45) a právo na 
účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces (článok 47). Musí sa 
vykonávať v súlade s týmito právami a 
zásadami.

(27) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o slobodnú voľbu povolania a 
právo na prácu (článok 15), právo na 
nediskrimináciu (článok 21 a najmä odsek 
1 týkajúci sa nediskriminácie na základe 
pohlavia a odsek 2 týkajúci sa 
nediskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti), právo na kolektívne 
vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 
28), spravodlivé a primerané pracovné 
podmienky (článok 31), právo na slobodu 
pohybu a pobytu (článok 45) a právo na 
účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces (článok 47). Musí sa 
vykonávať v súlade s týmito právami a 
zásadami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Ustanovenia smernice rešpektujú 
rozdielne modely pracovného trhu 
v členských štátoch vrátane modelov 
pracovného trhu regulovaných 
kolektívnymi zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Ole Christensen
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica obsahuje ustanovenia, 
ktorými sa uľahčuje jednotné uplatňovanie 
a presadzovanie práv udelených článkom
45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ďalej len „ZFEÚ“) a ustanoveniami
článkov 1 až 10 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. 
apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov 
v rámci Únie, v praxi.

Táto smernica obsahuje ustanovenia, 
ktorými sa uľahčuje jednotné uplatňovanie 
a presadzovanie práv vyplývajúcich z 
článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) a ustanovení
článkov 1 až 10 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. 
apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov 
v rámci Únie, v praxi, a to vrátane 
cezhraničných pracovníkov, v súlade 
s právnymi predpismi Únie a bez 
diskriminácie na základe miesta pobytu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica obsahuje ustanovenia, 
ktorými sa uľahčuje jednotné uplatňovanie 
a presadzovanie práv udelených článkom
45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ďalej len „ZFEÚ“) a ustanoveniami
článkov 1 až 10 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. 
apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov 
v rámci Únie, v praxi.

Táto smernica obsahuje ustanovenia, 
ktorými sa uľahčuje jednotné uplatňovanie 
a presadzovanie práv pracovníkov, ktorí sa 
presúvajú v rámci Únie, a ich rodín, 
a o vrátane práv vyplývajúcich z článku 45 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej 
len „ZFEÚ“) a ustanovení článkov 1 až 10 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o 
slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie, 
v praxi.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica poskytuje nástroj na pomoc pracovníkom pri presadzovaní a nárokovaní 
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svojich práv. Jej cieľom by malo byť riešenie tejto záležitosti vo vzťahu ku všetkým 
pracovníkom, ktorí týmto problémom čelia, bez ohľadu na ich štatút, preto je potrebné 
rozšíriť jej osobnú pôsobnosť, aby migrujúci alebo mobilní pracovníci, ktorí čelia problémom 
a diskriminácii, mali k dispozícii podporné nástroje tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 103
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny a 
prepúšťanie,

b) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, najmä pokiaľ ide o zákaz 
diskriminácie na akomkoľvek základe,
odmeny a prepúšťanie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Ole Christensen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny a
prepúšťanie,

b) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny,
prepúšťanie a bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny a 
prepúšťanie,

b) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny, 
kolektívne zmluvy a prepúšťanie,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 106
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) pracovné práva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prístup k sociálnym a daňovým 
výhodám,

c) prístup k sociálnym a daňovým 
výhodám, vrátane sociálneho 
zabezpečenia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Thomas Händel

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) prístup k sociálnemu zabezpečeniu,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 110
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) prístup k sociálnemu zabezpečeniu 
vrátane zdravotnej starostlivosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) členstvo v odboroch, d) členstvo v odboroch a iných subjektoch 
súvisiacich s prácou,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Thomas Händel

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) členstvo v odboroch, d) členstvo v odboroch, kolektívne 
vyjednávanie a kolektívne opatrenia,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) prístup k odbornej príprave, e) právo na odbornú prípravu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Thomas Händel

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) prístup k odbornej príprave, e) prístup k odbornej príprave a ďalšej 
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odbornej príprave,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 115
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) prístup k vzdelávaniu pre deti 
pracovníkov.

g) prístup k vzdelávaniu vrátane 
vzdelávania v rannom detstve 
a starostlivosti o deti pre deti pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) prístup ku službám v oblasti 
zamestnanosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) výhody a programy určené na 
podporu integrácie a mobility,
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) právo na sociálnu ochranu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa uplatňuje na všetkých 
občanov Únie, ktorí sa z pracovných 
dôvodov presúvajú do iného členského 
štátu alebo v ňom majú pobyt, a na ich 
rodinných príslušníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh smernice
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Táto smernica sa týka pracovníkov 
využívajúcich slobodu pohybu 
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pracovníkov, a to vrátane trvalých 
pracovníkov, sezónnych pracovníkov 
a cezhraničných pracovníkov, ako aj osôb 
vykonávajúcich činnosť v oblasti 
poskytovania služieb. Týka sa aj falošných 
samostatne zárobkovo činných osôb 
a falošných vyslaných pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Heinz K. Becker

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii. Pracovníci dostávajú 
overiteľné a zrozumiteľné výplatné pásky
a výkazy pracovnej doby.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 122
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností 
súvisiacich s voľným pohybom, a to aj 
podľa článkov 45 a 49 ZFEÚ, článkov 1 až 
10 nariadenia č. 492/2011, dostupné, bez 
ohľadu na ich štatút, všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s diskrimináciou alebo 
neodôvodnenými obmedzeniami, alebo sa 
cítia poškodení v dôsledku neuplatnenia 
zásady rovnakého zaobchádzania na nich, a 
to aj po skončení vzťahu, v rámci ktorého 
malo dôjsť k diskriminácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí majú legálny pobyt na území Únie 
a pritom sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
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obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Ole Christensen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami vrátane prípadov dvojitého 
zdanenia, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Thomas Händel

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom, vrátane cezhraničných 
pracovníkov, a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii. Členské štáty zabezpečia, 
aby zamestnávatelia nebránili 
pracovníkom pri uplatňovaní ich práv 
v kontexte takéhoto súdneho a/alebo 
správneho konania.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom, vrátane cezhraničných 
pracovníkov, a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 



PE519.521v02-00 58/93 AM\1004217SK.doc

SK

obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty vytvárajú alebo 
prispôsobujú existujúce informačné 
systémy s cieľom zaistiť, aby pracovníci 
a ich rodiny, bez ohľadu na svoje 
jazykové schopnosti, vedeli o svojich 
právach, o existencii podporných štruktúr, 
o ich mechanizmoch a o príslušných 
postupoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Členské štáty zabezpečia, aby 
pracovníci, ktorí iniciovali súdne alebo 
správne konanie, neboli zo strany svojho 
zamestnávateľa kvôli tomu vystavení 
nepriaznivému zaobchádzaniu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Členské štáty v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a postupmi zaistia, aby existovali 
mechanizmy zabezpečujúce to, aby 
pracovníci mohli požadovať akékoľvek 
splatné nároky a získať ich a/alebo aby 
v tomto smere mohli v ich mene konať 
tretie strany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. Členské štáty zabezpečia, aby 
existovali účinné, primerané 
a odrádzajúce sankcie za bezdôvodné 
obmedzovanie práva na voľný pohyb 
a zásady rovnakého zaobchádzania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Traian Ungureanu
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách 
na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty 
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo nadmerne sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 
Únie.

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách 
na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty 
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo nadmerne sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 
Únie. V opačnom prípade by sa mali 
uplatňovať primerané sankcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Evelyn Regner

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách
na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo nadmerne sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 
Únie.

2. Lehoty na presadzovanie týchto práv 
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo omnoho viac sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 
Únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Heinz K. Becker

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách

2. Lehoty na presadzovanie týchto práv 
musia byť stanovené tak, aby zaistili 
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na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty 
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo nadmerne sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 
Únie.

možnosť uplatnenia práv v primeranom 
časovom rámci. Tieto lehoty musia byť 
stanovené tak, aby nemohli znemožňovať 
alebo nadmerne sťažovať výkon práv 
udelených právnymi predpismi Únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách 
na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty 
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo nadmerne sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 
Únie.

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách 
na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty 
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo významne sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách 
na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty 
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo nadmerne sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 
Únie.

2. Ustanovenia článku 3 sa uplatňujú bez 
toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
pravidlá o lehotách na presadzovanie 
týchto práv. Tieto lehoty musia byť 
stanovené tak, aby nemohli znemožňovať 
alebo nadmerne sťažovať výkon práv 
udelených právnymi predpismi Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Aby sa uľahčilo presadzovanie práv 
zaručených v rámci práva Únie, majú 
pracovníci nárok na to, aby im ich 
zamestnávatelia vydávali overiteľnú 
a zrozumiteľnú výplatnú pásku. Členské 
štáty prijmú jednotné požiadavky na 
formu a obsah týchto výplatných pások.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Aby sa uľahčilo presadzovanie práv 
zaručených v rámci práva Únie, majú 
pracovníci nárok na to, aby im ich 
zamestnávatelia vydávali overiteľnú 
a výkazy pracovnej doby. V prípade 
právneho konania medzi 
zamestnávateľom a pracovníkom má 
dôkazné bremeno vo vzťahu k výkazom 
pracovnej doby zamestnávateľ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel



AM\1004217SK.doc 63/93 PE519.521v02-00

SK

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Aby sa uľahčilo presadzovanie práv 
zaručených v rámci práva Únie, členské 
štáty prijmú právne ustanovenia, podľa 
ktorých majú pracovníci nárok na 
náhradu nákladov vynaložených na 
získanie informácií potrebných na 
presadenie svojich práv, najmä nákladov 
na získavanie poradenstva, cestovných 
nákladov a nákladov na využitie 
tlmočníka.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 139
Ole Christensen

Návrh smernice
Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosť združení, organizácií alebo iných 
právnických osôb

Činnosť odborov, združení, organizácií 
alebo iných právnických osôb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Thomas Händel

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch oprávnený záujem, aby sa 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, odbory, organizácie a iné 
právnické osoby, ktoré majú v súlade s 
kritériami stanovenými vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch oprávnený záujem, 
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zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto 
smernice, mohli zaangažovať, buď v mene 
alebo na podporu pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, vo 
všetkých súdnych a/alebo správnych 
konaniach na účely presadzovania práv v 
zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

aby sa zabezpečilo dodržiavanie 
ustanovení tejto smernice, mohli 
zaangažovať, buď v mene alebo na 
podporu pracovníkov a ich rodinných 
príslušníkov, prípadne s ich súhlasom, vo 
všetkých súdnych a/alebo správnych 
konaniach na účely presadzovania práv v 
zmysle článku 45 Zmluvy a článkov 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 141
Ole Christensen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch oprávnený záujem, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto 
smernice, mohli zaangažovať, buď v mene 
alebo na podporu pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, vo
všetkých súdnych a/alebo správnych 
konaniach na účely presadzovania práv v 
zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
odbory, združenia, organizácie a iné 
právnické osoby, ktoré majú v súlade s 
kritériami stanovenými vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, kolektívnych 
zmluvách alebo vnútroštátnej praxi
oprávnený záujem, aby sa zabezpečilo 
dodržiavanie ustanovení tejto smernice, 
mohli zapojiť, buď v mene kolektívneho 
záujmu alebo v mene alebo na podporu 
pracovníkov a ich rodinných príslušníkov
do všetkých súdnych a/alebo správnych 
konaní na účely presadzovania práv v 
zmysle článku 45 Zmluvy a článkov 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Odbory, združenia, organizácie a iné právnické osoby by mali mať možnosť angažovať sa 
v mene alebo na podporu pracovníka v súdnych alebo správnych konaniach bez ohľadu na 
súhlas zamestnanca. Kolektívne zmluvy, ktoré regulujú pracovný trh v niektorých členských 
štátoch, vyjednávajú a podpisujú sociálni partneri, ktorí sú zmluvnými stranami dohody 
a preto by mali mať právo obhajovať svoje záujmy bez ohľadu na súhlas zamestnanca.
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Pozmeňujúci návrh 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch oprávnený záujem, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto 
smernice, mohli zaangažovať, buď v mene 
alebo na podporu pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, vo
všetkých súdnych a/alebo správnych 
konaniach na účely presadzovania práv v 
zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch oprávnený záujem, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto 
smernice, mohli zapojiť, buď v mene alebo 
na podporu pracovníkov a ich rodinných 
príslušníkov, ak proti tomu dotknuté osoby 
nenamietajú, do všetkých súdnych a/alebo 
správnych konaní na účely presadzovania 
práv v zmysle článku 45 Zmluvy a článkov 
1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Skupinové nároky sú veľmi obmedzené, ak za určitých podmienok nemožno identifikovať 
jednotlivých pracovníkov, ktorí sa vrátili domov. Ustanovenie o súhlase by sa preto malo 
obmedziť.

Pozmeňujúci návrh 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch oprávnený záujem, aby sa 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch a praxi oprávnený záujem, aby 
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zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto 
smernice, mohli zaangažovať, buď v mene 
alebo na podporu pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, vo
všetkých súdnych a/alebo správnych 
konaniach na účely presadzovania práv v 
zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

sa zabezpečilo dodržiavanie ustanovení 
tejto smernice, mali právo zapojiť, buď v 
mene alebo na podporu pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, do
všetkých súdnych a/alebo správnych 
konaní na účely presadzovania práv v 
zmysle článku 45 ZFEÚ a článkov 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby tieto 
združenia a organizácie mali 
neobmedzený prístup k príslušným 
pracovníkom pri príprave skupinových 
nárokov a v rámci ďalších nadväzujúcich 
krokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách 
na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty 
musia byť stanovené tak, aby nemohli 
znemožňovať alebo nadmerne sťažovať 
výkon práv udelených právnymi predpismi 

2. Ustanovenia článku 4 sa uplatňujú bez 
toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
pravidlá o lehotách na presadzovanie 
týchto práv. Tieto lehoty musia byť 
stanovené tak, aby nemohli znemožňovať 
alebo nadmerne sťažovať výkon práv 
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Únie. udelených právnymi predpismi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou 
dôvodov diskriminácie. V tom prípade 
členské štáty zabezpečia pridelenie 
dostatočných zdrojov existujúcemu 
subjektu na vykonávanie dodatočných 
úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou 
dôvodov diskriminácie. V tom prípade 
členské štáty zabezpečia pridelenie 
dostatočných zdrojov existujúcemu 
subjektu na vykonávanie dodatočných 
úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov. Členské štáty 
zabezpečia, aby tento subjekt slúžil len 
záujmom pracovníkov a nedochádzalo 
k žiadnemu konfliktu záujmov 
s hospodárskymi a inými cieľmi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 147
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou 
dôvodov diskriminácie. V tom prípade 
členské štáty zabezpečia pridelenie 
dostatočných zdrojov existujúcemu 
subjektu na vykonávanie dodatočných 
úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Členské štáty 
zabezpečia, aby tieto subjekty mali vo 
všetkých etapách procesu rodovo citlivý 
prístup. Členské štáty zabezpečia, aby 
všetci pracovníci bez ohľadu na svoj 
štatút pred mobilitou, počas nej alebo po 
nej mali nediskriminačný prístup k týmto 
subjektom. Tieto subjekty môžu tvoriť 
súčasť agentúr na vnútroštátnej úrovni, 
ktoré majú podobné ciele, ale zaoberajú sa 
širšou škálou dôvodov diskriminácie. V 
tom prípade členské štáty zabezpečia 
pridelenie dostatočných zdrojov novému 
alebo existujúcemu subjektu na 
vykonávanie dodatočných úloh, aby sa 
zabezpečilo, že nebude ohrozené plnenie 
už pridelených úloh zo strany týchto 
subjektov.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia: Ak sa takéto štruktúry vytvoria, mali by byť otvorené všetkým 
dotknutým pracovníkom bez ohľadu na to, či majú dočasnú zmluvu, pracujú cez agentúru, sú 
vyslaní alebo dočasne pridelení – ak sú mobilní, mali by mať prístup.

Pozmeňujúci návrh 148
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou 
dôvodov diskriminácie. V tom prípade 
členské štáty zabezpečia pridelenie 
dostatočných zdrojov existujúcemu 
subjektu na vykonávanie dodatočných 
úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

1. Členské štáty ustanovia jeden či 
niekoľko subjektov na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou 
dôvodov diskriminácie. V tom prípade 
členské štáty zabezpečia pridelenie 
dostatočných zdrojov existujúcemu 
subjektu na vykonávanie dodatočných 
úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou 
dôvodov diskriminácie. V tom prípade 
členské štáty zabezpečia pridelenie 
dostatočných zdrojov existujúcemu 

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť existujúcich agentúr 
alebo subjektov na vnútroštátnej úrovni, 
ktoré majú podobné ciele, ale zaoberajú sa 
širšou škálou dôvodov diskriminácie. V 
tom prípade členské štáty zabezpečia 
pridelenie dostatočných zdrojov 
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subjektu na vykonávanie dodatočných 
úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

existujúcemu subjektu na vykonávanie 
dodatočných úloh, aby sa zabezpečilo 
skutočné a primerané plnenie všetkých 
úloh tohto subjektu a najmä to, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou 
dôvodov diskriminácie. V tom prípade 
členské štáty zabezpečia pridelenie 
dostatočných zdrojov existujúcemu 
subjektu na vykonávanie dodatočných 
úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania a 
podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť existujúcich agentúr 
alebo subjektov na vnútroštátnej úrovni, 
ktoré majú podobné ciele, ale zaoberajú sa 
širšou škálou dôvodov diskriminácie. V 
tom prípade členské štáty zabezpečia 
pridelenie dostatočných zdrojov 
existujúcemu subjektu na vykonávanie 
dodatočných úloh, aby sa zabezpečilo, že 
nebude ohrozené plnenie už pridelených 
úloh zo strany týchto subjektov. V súlade 
s ustanoveniami svojho vnútroštátneho 
práva priznávajú členské štáty 
mimovládnym subjektom úlohu pomáhať 
obetiam diskriminácie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 151
Ole Christensen
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby právomoci 
týchto subjektov zahŕňali:

2. Členské štáty zabezpečia, aby právomoci 
týchto subjektov nemali vplyv na 
vnútroštátne úlohy, postupy alebo 
kompetencie, ktoré sociálni partneri už 
vykonávajú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Phil Bennion

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) bez toho, aby bolo dotknuté právo 
pracovníkov alebo ich rodinných 
príslušníkov a združení, organizácií alebo 
iných právnických osôb uvedených v 
článku 4, poskytovanie nezávislej právnej 
a/alebo inej pomoci pracovníkom alebo ich 
rodinným príslušníkom pri podávaní 
sťažností;

a) bez toho, aby bolo dotknuté právo 
pracovníkov alebo ich rodinných 
príslušníkov a združení, organizácií alebo 
iných právnických osôb uvedených v 
článku 4, poskytovanie nezávislej právnej 
a/alebo inej pomoci, v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a postupmi, pracovníkom alebo ich 
rodinným príslušníkom pri podávaní 
sťažností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vykonávanie nezávislých prieskumov b) vykonávanie nezávislých prieskumov 
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týkajúcich sa diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti;

a nezávislých analýz týkajúcich sa 
diskriminácie a nediskriminácie na 
základe štátnej príslušnosti a/alebo, 
v prípade cezhraničných pracovníkov, na 
základe miesta pobytu. Pre každý členský 
štát by sa malo určiť, na ktoré pracovné 
miesta sa vzťahuje obmedzenie štátnej 
príslušnosti;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 154
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vykonávanie nezávislých prieskumov 
týkajúcich sa diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti;

b) vykonávanie nezávislých prieskumov 
týkajúcich sa diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti a v kombinácii 
s diskrimináciou na akomkoľvek inom 
základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uverejňovanie nezávislých správ a 
vypracúvanie odporúčaní k akejkoľvek 
otázke súvisiacej s takouto diskrimináciou;

c) uverejňovanie nezávislých správ a 
vypracúvanie odporúčaní k akejkoľvek 
otázke súvisiacej s takouto diskrimináciou 
a inými, priamo či nepriamo súvisiacimi 
formami diskriminácie (napríklad 
diskriminácia na základe rodu);

Or. en
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Odôvodnenie

Pri práci za hranicami svojho domovského členského štátu ženy často čelia dvojnásobnej 
diskriminácii. Cezhraničné problémy majú často vplyv na práva v oblasti materskej dovolenky 
a práva v oblasti pracovnej neschopnosti a rodinnej dovolenky. Malo by sa to zohľadňovať.

Pozmeňujúci návrh 156
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) informovanie mladých absolventov 
a študentov v poslednom ročníku školy 
o ich právach pri práci v zahraničí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) bez toho, aby bolo dotknuté právo 
pracovníkov alebo ich rodinných 
príslušníkov a združení, organizácií alebo 
iných právnických osôb uvedených v 
článku 4, poskytovanie nezávislej právnej 
a/alebo inej pomoci pracovníkom alebo ich 
rodinným príslušníkom pri podávaní 
sťažností;

a) bez toho, aby bolo dotknuté právo 
pracovníkov alebo ich rodinných 
príslušníkov a združení, organizácií alebo 
iných právnických osôb uvedených v 
článku 4, poskytovanie nezávislej právnej 
a/alebo inej pomoci pokrývajúcej všetky 
aspekty vnútroštátneho pracovného práva
pracovníkom alebo ich rodinným 
príslušníkom pri podávaní sťažností;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 158
Phil Bennion
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce 
alebo novovytvorené subjekty boli 
informované o existujúcich informačných 
a podporných službách na úrovni Únie
ako Vaša Európa, SOLVIT, EURES, 
Enterprise Europe Network a miesta 
jednotného kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi.

3. Členské štáty by mali nabádať 
existujúce alebo novovytvorené subjekty 
k tomu, aby existujúce informačné a 
podporné služby na úrovni Únie ako Vaša 
Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu využívali a spolupracovali s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Ole Christensen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce 
alebo novovytvorené subjekty boli 
informované o existujúcich informačných a 
podporných službách na úrovni Únie ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi.

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce 
alebo novovytvorené subjekty boli 
informované o existujúcich informačných a 
podporných službách na úrovni Únie ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi. Členské štáty taktiež 
zabezpečia, aby existujúce alebo 
novovytvorené subjekty boli informované 
o existujúcich informačných a 
podporných službách poskytovaných 
odbormi, združeniami, organizáciami 
a inými právnickými osobami, aby ich 
využívali a spolupracovali s nimi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 160
Thomas Händel

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce 
alebo novovytvorené subjekty boli 
informované o existujúcich informačných a 
podporných službách na úrovni Únie ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi.

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce
alebo novovytvorené subjekty, vrátane 
subjektov vytvorených odbormi a MVO,
boli informované o existujúcich 
informačných a podporných službách na 
úrovni Únie ako Vaša Európa, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network a 
miesta jednotného kontaktu, aby ich 
využívali a spolupracovali s nimi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 161
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce 
alebo novovytvorené subjekty boli 
informované o existujúcich informačných a 
podporných službách na úrovni Únie ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi.

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce 
alebo novovytvorené subjekty boli 
informované o existujúcich informačných a 
podporných službách na úrovni Únie ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi. Členské štáty 
zabezpečia spoluprácu s existujúcimi 
informačnými a podpornými službami
poskytovanými sociálnymi partnermi, 
MVO alebo inými zainteresovanými 
právnickými osobami. Členské štáty 
zabezpečia, aby do tejto spolupráce 
a procesu boli zapojené pracovné 
inšpekcie a aby výmena informácií medzi 
pracovnými inšpekciami bola ich 
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integrálnou súčasťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce 
alebo novovytvorené subjekty boli 
informované o existujúcich informačných a 
podporných službách na úrovni Únie ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network a miesta jednotného 
kontaktu, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi.

3. Členské štáty zabezpečia, aby tieto
subjekty boli informované o existujúcich 
informačných a podporných službách na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
kontaktných miest a na úrovni Únie ako 
Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network, miesta jednotného 
kontaktu a európska sieť vnútroštátnych 
kontaktných miest, aby ich využívali a 
spolupracovali s nimi. Členské štáty taktiež 
zabezpečia spoluprácu s existujúcimi 
informačnými a podpornými službami, 
ktoré poskytujú odbory a MVO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Phil Bennion

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
v prípade, že úlohy uvedené v článku 5 
ods. 1 a 2 má plniť viac než jeden subjekt, 
bola zodpovednosť medzi tieto subjekty 
primerane rozdelená. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 164
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak za úlohy uvedené v článku 5 odsek 
1 a 2 zodpovedá viac ako jeden subjekt, 
členské štáty zabezpečia koordináciu a 
spoluprácu medzi týmito subjektmi, aby sa 
zabránilo prekrývaniu právomocí alebo 
ich absencii.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 165
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dialóg Záujmové zastúpenie a dialóg

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty podporujú dialóg s 
príslušnými mimovládnymi organizáciami 
a sociálnymi partnermi, ktoré majú v 
súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 

Členské štáty zavedú dialóg s príslušnými 
mimovládnymi organizáciami a sociálnymi 
partnermi, ktoré majú v súlade s ich 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
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predpismi a praxou legitímny záujem 
prispievať k boju proti diskriminácii na 
základe štátnej príslušnosti s cieľom 
podporovať zásadu rovnakého 
zaobchádzania.

praxou legitímny záujem prispievať k boju 
proti diskriminácii na základe štátnej 
príslušnosti s cieľom podporovať zásadu 
rovnakého zaobchádzania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty podporujú dialóg s 
príslušnými mimovládnymi organizáciami 
a sociálnymi partnermi, ktoré majú v 
súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou legitímny záujem 
prispievať k boju proti diskriminácii na 
základe štátnej príslušnosti s cieľom 
podporovať zásadu rovnakého 
zaobchádzania.

Členské štáty podnecujú a podporujú 
dialóg s dotknutými mimovládnymi 
organizáciami, reprezentatívnymi 
subjektmi a sociálnymi partnermi, ktoré 
majú v súlade s ich vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou legitímny 
záujem prispievať k boju proti 
diskriminácii na základe štátnej 
príslušnosti a na zásade rovnakého 
zaobchádzania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Ole Christensen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty podporujú dialóg s
príslušnými mimovládnymi organizáciami 
a sociálnymi partnermi, ktoré majú v 
súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou legitímny záujem 
prispievať k boju proti diskriminácii na 

Členské štáty podporujú dialóg so 
sociálnymi partnermi a príslušnými 
mimovládnymi organizáciami, ktoré majú 
v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou legitímny záujem 
prispievať k boju proti diskriminácii na 
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základe štátnej príslušnosti s cieľom 
podporovať zásadu rovnakého 
zaobchádzania.

základe štátnej príslušnosti s cieľom 
podporovať zásadu rovnakého 
zaobchádzania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty podporujú dialóg s
príslušnými mimovládnymi organizáciami 
a sociálnymi partnermi, ktoré majú v 
súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou legitímny záujem 
prispievať k boju proti diskriminácii na 
základe štátnej príslušnosti s cieľom 
podporovať zásadu rovnakého 
zaobchádzania.

Členské štáty podporujú dialóg so 
sociálnymi partnermi a príslušnými 
mimovládnymi organizáciami, ktoré majú 
v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou legitímny záujem 
prispievať k boju proti diskriminácii na 
základe štátnej príslušnosti s cieľom 
podporovať zásadu rovnakého 
zaobchádzania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
subjekt na podporu rovnakého 
zaobchádzania aktívne presadzoval 
záujmové zastúpenie a zaistil, aby 
pracovníci uplatňujúci svoje právo na 
slobodu pohybu a ich rodiny vedeli 
o svojich právach a mohli ich využívať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uľahčujú a podporujú 
organizovanie pracovníkov z iných 
členských štátov, najmä zraniteľných 
skupín pracujúcich mimo formálne 
štruktúry, ako sú sezónni pracovníci, 
pracovníci v oblasti starostlivosti 
a v domácnosti, a sexuálni pracovníci. 
Členské štáty taktiež poskytujú týmto 
pracovníkom informácie o možnostiach 
vstupu do odborov a uľahčujú uznávanie 
členstva v odboroch v inom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Celkový režim pre mobilných pracovníkov
1. Aby sa pracovný trh využíval naplno 
a aby sa uľahčila mobilita občanov EÚ 
a osôb s pobytom v EÚ, Komisia zváži 
voliteľný, dobrovoľný, individuálny 
a celkový tzv. 29. režim dopĺňajúci 
vnútroštátne systémy sociálneho 
zabezpečenia.
2. Komisia určí minimálne požiadavky 
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tohto tzv. 29. režimu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Heinz K. Becker

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby s 
ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice spolu s príslušnými platnými 
ustanoveniami v článkoch 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011 boli všetkými 
vhodnými prostriedkami oboznámené 
dotknuté osoby na celom ich území.

1. Členské štáty v budúcnosti zabezpečia, 
aby s ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice spolu s príslušnými platnými 
ustanoveniami v článkoch 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011 boli osobne 
oboznámené dotknuté osoby na celom ich 
území. To sa uskutoční vo forme šírenia 
relevantných informácií čo 
najudržateľnejším spôsobom a tak, aby sa 
dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí, 
prostredníctvom siete EURES a so 
zapojením sociálnych partnerov. 
Z hľadiska obsahu, formy a metódy 
šírenia musia byť informácie 
prispôsobené cieľovým skupinám a teda 
pochopiteľné, ľahko prístupné
a komplexné.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby s 
ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice spolu s príslušnými platnými 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby nielen s 
ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice spolu s príslušnými platnými 
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ustanoveniami v článkoch 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011 boli všetkými 
vhodnými prostriedkami oboznámené 
dotknuté osoby na celom ich území.

ustanoveniami v článkoch 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011, ale aj so 
širokým spektrom iných pravidiel 
súvisiacich so sociálnym zabezpečením 
vrátane rodinných dávok, pracovných 
práv, pracovných podmienok, daní, 
uznávania rodiny a jazykového 
vzdelávania, ktoré sú pre pracovníkov 
a ich rodiny dôležité, boli všetkými 
vhodnými prostriedkami oboznámené 
dotknuté osoby na celom ich území bez 
ohľadu na štatút jednotlivca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Členské štáty zabezpečia
šírenie relevantných informácií čo 
najudržateľnejším spôsobom a tak, aby sa 
dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. 
Obsah, forma a metódy šírenia musia byť 
prispôsobené príslušným konkrétnym 
skupinám pracovníkov. Tieto informácie 
by mali byť ľahko dostupné aj 
prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a 
EURES.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov uchádzačom o zamestnanie, 
mobilným pracovníkom 
a zamestnávateľom v záujme 
presadzovania dobrovoľnej geografickej 
mobility na spravodlivom základe 
a prispenia k vysokej miere kvalitnej 
zamestnanosti. Tieto informácie by mali 
byť poskytované v individuálnom 
poradenstve a ľahko dostupné aj 
prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a 
EURES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Thomas Händel

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú v niekoľkých 
jazykoch zrozumiteľné, ľahko dostupné, 
komplexné a aktuálne informácie o 
právach udelených právnymi predpismi 
Únie o voľnom pohybe pracovníkov. Tieto 
informácie by mali byť ľahko dostupné aj 
prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a 
EURES. To platí pre členský štát pôvodu 
aj pre členský štát, v ktorom je pracovník 
zamestnaný.

Or. de



PE519.521v02-00 84/93 AM\1004217SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 178
Danuta Jazłowiecka

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
komplexné a aktuálne informácie o 
právach udelených právnymi predpismi 
Únie o voľnom pohybe pracovníkov, 
nápravných postupoch a kontaktných 
miestach, a to užívateľsky prívetivým 
spôsobom a vo formátoch ľahko 
prístupných aj zdravotne postihnutým 
osobám. Tieto informácie by mali byť 
dostupné prostredníctvom jedinej 
vnútroštátnej oficiálnej webovej stránky aj 
inými vhodnými spôsobmi, napr. na 
letákoch, a mali by byť ľahko dostupné aj 
prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a 
EURES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty prostredníctvom 
národných kontaktných miest poskytujú 
zrozumiteľné, ľahko dostupné, komplexné,
aktuálne a viacjazyčné informácie o 
právach udelených právnymi predpismi 
Únie o voľnom pohybe pracovníkov 
a o dostupných spôsoboch právnej 
ochrany a nápravy. Členské štáty sa 
taktiež nabádajú k tomu, aby vytvorili 
mnohojazyčné webové stránky 
poskytujúce informácie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Pri výbere sprístupňovaných 
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jazykov by sa členské štáty mali 
zameriavať predovšetkým na najväčšie 
národnostné skupiny medzi mobilnými 
pracovníkmi v danej krajine. Tieto 
informácie by mali byť ľahko dostupné aj 
prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a 
EURES.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 180
Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú prostredníctvom 
kontaktných miest zrozumiteľné, ľahko 
dostupné, komplexné, aktuálne a 
mnohojazyčné informácie o právach 
udelených právnymi predpismi Únie o 
voľnom pohybe pracovníkov
a o dostupných spôsoboch právnej 
ochrany a nápravy. Členské štáty sa 
taktiež nabádajú k tomu, aby vytvorili 
mnohojazyčné webové stránky venované 
informáciám o voľnom pohybe 
pracovníkov. Informácie na tejto webovej 
stránke a informácie o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia sú 
prepojené. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES. Taktiež 
by sa mali presadzovať cezhraničné 
kontakty medzi príslušnými kontaktnými 
miestami, ich koordinácia a spolupráca.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 181
Phil Bennion



PE519.521v02-00 86/93 AM\1004217SK.doc

SK

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov a o spôsoboch ochrany týchto 
práv a nápravy v prípade ich porušenia. 
Tieto informácie by mali byť ľahko 
dostupné aj prostredníctvom nástrojov 
Vaša Európa a EURES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Minodora Cliveti

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. Tieto informácie by mali byť 
ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie vo všetkých úradných jazykoch 
Európskej únie o právach udelených 
právnymi predpismi Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov. Tieto informácie by 
mali byť ľahko dostupné aj 
prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a 
EURES.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 183
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Informácie súvisiace s ďalšími 
vnútroštátnymi ustanoveniami 
relevantnými pre pracovníkov 
uplatňujúcich svoje právo na voľný pohyb 
a ich rodiny prinášajú členské štáty 
dotknutým osobám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach na voľný pohyb 
pracovníkov z EÚ na požiadanie vlastným 
občanom, ktorí chcú využiť právo na 
voľný presun do iného členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh smernice
Kapitola 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola IVa Monitorovanie dodržiavania 
smernice

Or. en



PE519.521v02-00 88/93 AM\1004217SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a Sankcie
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií za porušenia vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tejto 
smernice a nariadenia 462/2011 a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
uplatňovania a dodržiavania týchto 
pravidiel. Sankcie musia byť účinné, 
primerané a odradzujúce. Členské štáty 
oznámia príslušné opatrenia Komisii
najneskôr do [..... dátum transpozície]. 
Bezodkladne jej oznámia všetky ich ďalšie 
zmeny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh smernice
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b Pracovné inšpekcie
Členské štáty zabezpečia zavedenie 
primeraných kontrol a monitorovacích 
mechanizmov a uskutočňovanie účinných 
a primeraných inšpekcií na svojom území 
s cieľom kontrolovať a monitorovať 
dodržiavanie ustanovení a pravidiel 
uvedených v nariadení 492/2011 a zaručiť 
jeho náležité uplatňovanie 
a presadzovanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 188
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zaviesť alebo 
zachovať ustanovenia, ktoré sú pre ochranu 
zásady rovnakého zaobchádzania 
priaznivejšie ako ustanovenia stanovené v 
tejto smernici.

1. Členské štáty môžu zaviesť alebo 
zachovať ustanovenia, ktoré sú pre ochranu 
zásady rovnakého zaobchádzania 
priaznivejšie ako ustanovenia stanovené v 
tejto smernici. Členské štáty sa vyzývajú 
k tomu, aby rozšírili rozsah pôsobnosti 
procesných práv na všetkých dotknutých 
pracovníkov a ich rodiny bez ohľadu na 
to, či sa to týka voľného pohybu podľa 
článku 45 alebo iných typov pracovnej 
migrácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu stanoviť, aby 
právomoci štruktúr a subjektov uvedených 
v článku 5 týkajúce sa presadzovania, 
analýzy, monitorovania a podpory 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ktoré 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 

2. Členské štáty stanovia, aby právomoci 
štruktúr a subjektov uvedených v článku 5 
týkajúce sa presadzovania, analýzy, 
monitorovania a podpory rovnakého 
zaobchádzania so všetkými pracovníkmi 
alebo ich rodinnými príslušníkmi bez 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti zahŕňali aj právo na rovnaké 
zaobchádzanie bez diskriminácie na 
základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ktoré 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
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smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov.

smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu stanoviť, aby 
právomoci štruktúr a subjektov uvedených 
v článku 5 týkajúce sa presadzovania, 
analýzy, monitorovania a podpory 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ktoré 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov.

2. Členské štáty môžu stanoviť, aby 
právomoci štruktúr a subjektov uvedených 
v článku 5 týkajúce sa presadzovania, 
analýzy, monitorovania a podpory 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti zahŕňali aj 
cezhraničných pracovníkov a iných 
pracovníkov, ako aj právo na rovnaké 
zaobchádzanie bez diskriminácie na 
základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ktoré 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Právomoci štruktúr a subjektov 
uvedených v článku 5 v rámci členských 
štátov sa týkajú aj vyslaných pracovníkov 
v zmysle smernice 96/71/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Marije Cornelissen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do dvoch rokov od uplynutia 
termínu na transpozíciu Komisia podá 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru správu o vykonávaní tejto smernice 
s cieľom navrhnúť prípadné potrebné 
zmeny.

Najneskôr do dvoch rokov od uplynutia 
termínu na transpozíciu Komisia podá 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru správu o vykonávaní tejto smernice 
s cieľom navrhnúť prípadné potrebné 
zmeny alebo predložiť legislatívne 
návrhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tejto správe bude Komisia venovať 
osobitnú pozornosť možným ťažkostiam, 
s ktorými sa stretávajú mladí absolventi 
pri presune v rámci Únie, a to na pevne 
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dané obdobie aj na dočasné pracovné 
miesto.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Phil Bennion

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tejto správe bude Komisia venovať 
osobitnú pozornosť možným ťažkostiam, 
s ktorými sa stretávajú mladí absolventi 
pri presune v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia taktiež zanalyzuje možné 
ťažkosti, s ktorými sa stretávajú manželia 
či manželky pracovníkov v prípade, že títo 
manželia alebo tieto manželky sú štátni 
príslušníci tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Phil Bennion

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia taktiež zanalyzuje možné 
ťažkosti, s ktorými sa stretávajú manželia 
či manželky pracovníkov v prípade, že títo 
manželia alebo tieto manželky sú štátni 
príslušníci tretích krajín.

Or. en


