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Pozměňovací návrh 16
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 20 odst. 1 Smlouvy se stanoví, že 
občanství Unie doplňuje občanství 
příslušného členského státu a že každá 
osoba, která má státní příslušnost 
členského státu, je občanem Unie.
Ustanovení čl. 20 odst. 2 upřesňuje, že 
občané Unie mají práva a povinnosti 
stanovené Smlouvami a že mají mimo jiné 
právo svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států. Právo občanů Unie 
na volný pohyb a pobyt je dále zakotveno 
v článku 21 Smlouvy.

(1) V čl. 20 odst. 1 Smlouvy se stanoví, že 
občanství Unie doplňuje občanství 
příslušného členského státu a že každá 
osoba, která má státní příslušnost 
členského státu, je občanem Unie.
Ustanovení čl. 20 odst. 2 upřesňuje, že 
občané Unie mají práva a povinnosti 
stanovené Smlouvami a že mají mimo jiné 
právo svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států, aniž by byli jakkoli 
diskriminováni (např. na základě 
etnického původu). Právo občanů Unie na 
volný pohyb a pobyt je dále zakotveno 
v článku 21 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 45 Smlouvy obsahuje záruku 
volného pohybu pracovníků, který 
„zahrnuje odstranění jakékoli 
diskriminace mezi pracovníky členských 
států na základě státní příslušnosti, pokud 
jde o zaměstnávání, odměnu za práci a 
jiné pracovní podmínky“.

Or. en
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Odůvodnění

Není akceptována jakákoli diskriminace vůči pracovníkům v zemi, kde jsou zaměstnáni.

Pozměňovací návrh 18
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 18 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanovuje, že nesmí 
docházet k žádné diskriminaci na základě 
státní příslušnosti, ať už přímé nebo 
nepřímé.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Tím, že budou muži a ženy 
rovnocenným způsobem zapojeni, může 
Evropský rok občanů přispět 
k prosazování rovnosti a boji proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace. 
Jsou však potřebné společné horizontální
právní předpisy v oblasti zákazu 
diskriminace, které odstraní překážky 
svobodnému pohybu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Práva spojená s občanstvím Unie jsou 
obsažena v Listině základních práv 
Evropské unie. Její preambule stanoví, že 
Unie „do středu své činnosti staví 
jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a 
vytváří prostor svobody, bezpečnosti a 
práva“. Hlava V Listiny stanoví „občanská 
práva“ včetně práva každého občana Unie 
na volný pohyb a pobyt na území 
členských států, jak je uvedeno v článku 
45.

(3) Práva spojená s občanstvím Unie jsou 
obsažena v Listině základních práv 
Evropské unie. Její preambule stanoví, že 
Unie, „založená na nedělitelných a 
všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, 
svobody, rovnosti a solidarity“, do středu 
své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí 
občanství Unie a vytváří prostor svobody, 
bezpečnosti a práva“. Hlava V Listiny 
stanoví „občanská práva“ včetně práva 
každého občana Unie na volný pohyb a 
pobyt na území členských států, jak je 
uvedeno v článku 45.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ve všech členských státech a všem 
občanům by měla být zaručena svoboda 
volně se pohybovat a pobývat na území 
členských států bez jakékoli diskriminace 
na základě etnického původu, pohlaví, 
rasy, zdravotního postižení či odborné 
kvalifikace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Kinga Göncz
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Proto staví Stockholmský program
občana do středu evropských politik v 
oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Svou 
činnost zaměřuje na „budování Evropy 
občanů“ včetně zajištění plného výkonu 
práva občanů svobodně se pohybovat.

(4) Proto staví Stockholmský program
občana do středu evropských politik v 
oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Svou 
činnost zaměřuje na „budování Evropy 
občanů“ včetně zajištění plného výkonu 
práva občanů svobodně se pohybovat a 
zachování oblasti, v níž je respektována 
rozmanitost a jsou chráněni ti, kteří jsou 
nejzranitelnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Mobilita pracovníků, jakož i 
zvyšování kvality vzdělávání 
prostřednictvím mobility studentů, 
praktikantů a výzkumníků tvoří základní 
pilíř strategie EU 2020 pro „inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ve 
smyslu poskytnutí koncepce pro řešení 
hospodářské krize prostřednictvím 
mobility v rámci Unie.

Or. en

Odůvodnění

Zásada profesní a studentské mobility je zakotvena ve stěžejních iniciativách „Mládež 
v pohybu“ a „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ strategie Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 24
Heinz K. Becker
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský parlament ve svém „Usnesení 
ze dne 15. prosince 2010 o stavu 
dodržování základních práv v Evropské 
unii (2009) − účinné provádění po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost“ vyzval 
Komisi, aby vyhlásila rok 2013 Evropským 
rokem občanství, a dala tak impulz diskusi 
o evropském občanství a informovala 
evropské občany o jejich právech, zejména 
nových právech vyplývajících ze vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost.

(5) Evropský parlament ve svém „Usnesení 
ze dne 15. prosince 2010 o stavu 
dodržování základních práv v Evropské 
unii (2009) − účinné provádění po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost“ vyzval 
Komisi, aby vyhlásila rok 2013 Evropským 
rokem občanství, a dala tak impulz diskusi 
o evropském občanství a informovala 
evropské občany o jejich nových právech, 
zejména nových právech vyplývajících ze 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, 
například ohledně „evropské občanské 
iniciativy“ a práv jednotlivce zakotvených 
v Listině základních práv.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský parlament ve svém „Usnesení 
ze dne 15. prosince 2010 o stavu 
dodržování základních práv v Evropské 
unii (2009) − účinné provádění po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost“ vyzval 
Komisi, aby vyhlásila rok 2013 Evropským 
rokem občanství, a dala tak impulz diskusi 
o evropském občanství a informovala 
evropské občany o jejich právech, zejména 
nových právech vyplývajících ze vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost.

(5) Evropský parlament ve svém „Usnesení 
ze dne 15. prosince 2010 o stavu 
dodržování základních práv v Evropské 
unii (2009) − účinné provádění po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost“ vyzval 
Komisi, aby vyhlásila rok 2013 Evropským 
rokem občanství, a dala tak impulz diskusi 
o evropském občanství a informovala 
evropské občany o jejich právech a 
svobodách, zejména nových právech 
vyplývajících ze vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Se vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost byly Listina základních práv 
Evropské unie a Evropská úmluva 
o ochraně lidských práv povýšeny na 
stejnou úroveň jako čtyři základní
svobody zakotvené v primárním právu.
Evropská unie musí Evropský rok občanů 
(2013) využít k obeznámení občanů 
s jejich základními právy zaručenými 
primárním právem, jelikož ta zaručují 
rámec ochrany a bezpečnosti občanů.

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Maastrichtská smlouva z roku 1992 
zavedla v EU pojem „občanství“, 
přiznávající každému občanovi Unie 
základní právo na volný pohyb a pobyt na 
území Unie. Amsterodamská smlouva 
z roku 1997 práva spojená s občanstvím 
Unie ještě posílila.

Or. en

Odůvodnění

Nejzákladnější právo evropského občana je právo cestovat, pracovat a žít kdekoli v Unii.
Maastrichtská smlouva zakotvila toto právo ve své kapitole o občanství, zatímco 
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Amsterodamská smlouva zavedla postup pro nezbytná opatření proti zemi EU, která základní 
práva svých občanů porušuje.

Pozměňovací návrh 28
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita 
pracovníků zejména napomáhají řešit 
demografické změny na trhu práce, ale 
také zvýšit zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou 
práva, jež mají jako spotřebitelé na přístup 
ke zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit 
možnosti občanů plně využívat výhod 
jednotného trhu, přičemž představuje 
klíčový faktor růstu.

(7) Evropské občanství s neomezuje jen 
na výkon práva Společenství volně se 
pohybovat a pobývat na území jiného 
členského státu. Unie propůjčuje široké 
spektrum práv, s nimiž by všichni měli být 
obeznámeni a měli by mít možnost je 
svobodně vykonávat: právo na odbornou 
přípravu, na zdraví a na penzi a právo 
konzumovat zboží a služby. Občané by 
dále měli mít přístup k informacím 
o veškerých prostředcích náhrady škody 
v případě, že by jejich práva nebyla 
respektována.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
napomohly zmírňovat některé důsledky
demografické změny na trhu práce, 
nemůžou však představovat trvalé řešení 
v této oblasti. Svoboda pohybu zároveň 
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výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

buď jakožto základní podmínka občanům 
umožňuje, nebo je podněcuje, aby 
vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Větší mobilita 
pracovníků v rámci Unie by mohla přispět 
i k dosažení cíle strategie Evropa 2020, 
aby do roku 2020 bylo 75 % osob ve věku 
20–64 let zaměstnaných. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté, jejich právo na 
rovnoprávné zacházení jako s pracovníky 
daného státu, pokud jde o zaměstnávání, 
odměnu za práci a jiné pracovní 
podmínky, přenositelnost dávek 
sociálního zabezpečení či jejich právo na 
sloučení rodiny. Usnadnění svobody 
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pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu. Sdílení zkušeností a výměna 
pracovníků také posiluje hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, bojovat proti 
nezaměstnanosti, vytvářet pracovní místa 
a zlepšovat příležitosti vzdělávání a 
odborné přípravy a zvyšovat jejich počet, 
ale také zvýšit zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu a základní pilíř snahy o dosažení 
sociální soudržnosti.

Or. el

Pozměňovací návrh 32
Antigoni Papadopoulou
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
by zejména mohly pomoci řešit 
demografické změny a existující 
nerovnováhu na trhu práce tím, že budou 
napomáhat těmto oblastem trpícím 
nedostatkem pracovních sil a dalším od 
vysoké úrovně nezaměstnanosti, ale také 
zvýšit zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

Or. en

Odůvodnění

V tomto obtížném hospodářském období je o to důležitější, aby byla podpořena mobilita 
pracovníků pro plné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 33
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny a problémy vyplývající z nesouladu 
mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, 
ale také zvýšit zaměstnatelnost lidí a 
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výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

(7) Svoboda pohybu a dobrovolná mobilita 
pracovníků zejména napomáhají řešit 
demografické změny na trhu práce, ale také 
zvýšit zaměstnatelnost lidí a 
konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) K tomu, aby se zvýšila mobilita 
občanů Unie a rozvíjel jejich společný 
pocit sounáležitosti, je nanejvýš důležité, 
aby se posílila mobilita nástrojů, jako je 
evropský program celoživotního učení 
nebo stěžejní iniciativa „Mládež 
v pohybu“, a je třeba lépe informovat 
občany o jejich existenci a jejich 
fungování. Znevýhodněné skupiny, které 
mají obtížnější přístup k mobilitě v Unii, 
jako například osoby s nízkým vzděláním, 
starší nebo znevýhodněné osoby, by měly 
mít zvláštní podporu a být oslovovány
prostřednictvím zvláštních iniciativ 
Evropského roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je vysoce 
oceňováno občany Unie jako základní 
individuální právo vyplývající z občanství 
Unie. Jako takové ukazuje a podporuje
lepší porozumění hodnotě, kterou má 
evropská integrace, jakož i účast občanů 
na utváření Evropské unie. Pokud se 
občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se v 
nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států 
umožňuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jedině za 
předpokladu, že je doprovázeno 
opatřeními na úrovni Unie i členských 
států v oblasti vzdělávání, uznávání 
kvalifikací, mobility pracovníků (sezónní 
pracovníci, přeshraniční pracovníci, 
vyslaní pracovníci, pracovníci vysílaní 
v souvislosti se změnou sídla…).
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Unie v situacích přeshraničního kontextu, 
a tato práva zužitkují. Výkon práva na 
volný pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, 
aby se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je vysoce 
oceňováno občany Unie jako základní 
individuální právo vyplývající z občanství 
Unie. Jako takové ukazuje a podporuje 
lepší porozumění hodnotě, kterou má 
evropská integrace, jakož i účast občanů na 
utváření Evropské unie. Pokud se občané 
odhodlají vydat za hranice a cestují do 
jiných členských států nebo se v nich 
usadí, zjistí si informace o širokém spektru 
práv, jež jim příslušejí podle práv Unie 
v situacích přeshraničního kontextu, a tato 
práva zužitkují. Výkon práva na volný 
pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, aby 
se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

(8) Právo svobodně se pohybovat, pobývat,
pracovat a studovat na území členských 
států je vysoce oceňováno občany Unie 
jako základní individuální právo a základní 
svoboda vyplývající z občanství Unie. Jako 
takové ukazuje a podporuje lepší 
porozumění hodnotě, kterou má evropská 
integrace a začlenění, jakož i účast občanů 
na utváření Evropské unie. Pokud se 
občané odhodlají vydat za hranice a cestují 
do jiných členských států, pracují v nich, 
studují nebo se v nich usadí, zjistí si 
informace o širokém spektru práv, jež jim 
příslušejí podle práv Unie v situacích 
přeshraničního kontextu, a tato práva 
zužitkují. Výkon práva na volný pohyb a 
pobyt tudíž přispívá k tomu, aby se 
občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající 
z občanství Unie. Jako takové ukazuje a 
podporuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jakož i účast 
občanů na utváření Evropské unie. Pokud 
se občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se 
v nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 
Unie v situacích přeshraničního kontextu, a 
tato práva zužitkují. Výkon práva na volný 
pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, aby 
se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající 
z občanství Unie. Jako takové ukazuje a 
podporuje lepší porozumění pozitivním 
aspektům, které má evropská integrace, 
jakož i účast občanů na utváření Evropské 
unie. Pokud se občané odhodlají vydat za 
hranice a cestují do jiných členských států 
nebo se v nich usadí, zjistí si informace 
o širokém spektru práv, jež jim příslušejí 
podle práv Unie v situacích přeshraničního 
kontextu, a tato práva zužitkují. Výkon 
práva na volný pohyb a pobyt tudíž 
přispívá k tomu, aby se občanství Unie 
stalo hmatatelnou skutečností 
v každodenním životě občanů.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající 
z občanství Unie. Jako takové ukazuje a 
podporuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jakož i účast 
občanů na utváření Evropské unie. Pokud 
se občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se 
v nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 
Unie v situacích přeshraničního kontextu, a 
tato práva zužitkují. Výkon práva na volný 

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států bez 
jakékoli diskriminace je vysoce oceňováno 
občany Unie jako základní individuální 
právo vyplývající z občanství Unie. Jako 
takové ukazuje a podporuje lepší 
porozumění hodnotě, kterou má evropská 
integrace, jakož i účast občanů na utváření 
Evropské unie. Pokud se občané odhodlají 
vydat za hranice a cestují do jiných 
členských států nebo se v nich usadí, zjistí 
si informace o širokém spektru práv, jež 
jim příslušejí podle práv Unie v situacích 
přeshraničního kontextu, a tato práva 
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pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, aby 
se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

zužitkují. Výkon práva na volný pohyb a 
pobyt tudíž přispívá k tomu, aby se 
občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající 
z občanství Unie. Jako takové ukazuje a 
podporuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jakož i účast 
občanů na utváření Evropské unie. Pokud 
se občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se 
v nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 
Unie v situacích přeshraničního kontextu, a 
tato práva zužitkují. Výkon práva na volný 
pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, aby 
se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající 
z občanství Unie. Jako takové ukazuje a 
podporuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jakož i účast 
občanů na utváření Evropské unie. Pokud 
se občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se 
v nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 
Unie v situacích přeshraničního kontextu, a 
tato práva zužitkují. Výkon práva na volný 
pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, aby 
se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů a 
posílila se soudržnost a pospolitost.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající 
z občanství Unie. Jako takové ukazuje a 
podporuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jakož i účast 
občanů na utváření Evropské unie. Pokud 
se občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se 
v nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 
Unie v situacích přeshraničního kontextu, a 
tato práva zužitkují. Výkon práva na volný 
pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, aby 
se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

(8) Právo svobodně se pohybovat, pracovat
a pobývat na území členských států je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající 
z občanství Unie. Jako takové ukazuje a 
podporuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jakož i účast 
občanů na utváření Evropské unie. Pokud 
se občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se 
v nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 
Unie v situacích přeshraničního kontextu, a 
tato práva zužitkují. Výkon práva na volný 
pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, aby 
se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 42
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na 
ně doléhá nejistota ohledně výhod 
mobility, mají dojem, že praktických 
překážek, jež musí překonávat 
v souvislosti s životem a prací v jiné zemi 
Unie, je příliš mnoho.

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, 
uplatňování platných právních předpisů je 
i nadále neuspokojivé a občany, kteří 
chtějí využít svých práv, zatěžuje. Členské 
státy by měly odstranit veškeré trvající 
správní a právní překážky zapříčiněné 
nesprávným výkladem. Zvláštní úsilí je 
třeba věnovat pomoci méně 
kvalifikovaným pracovníkům a 
pracovníkům se zvláštními potřebami 
vyplývajícími z jejich postižení, kteří mají 
zájem o pracovní mobilitu, změnu 
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pracovního místa a odbornou přípravu.
Hostitelské členské státy by měly přijmout 
podpůrná opatření, která by těmto 
pracovníkům umožnila výkon jejich 
sociálních práv (sociální zabezpečení, 
přístup ke zdravotní péči, přístup ke 
vzdělávacím zařízením) a hlasovacích 
práv (komunální volby, volby v rámci 
odborových organizací apod.).

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem a 
prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho.

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem a 
prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho.
Dosažení skutečné svobody pohybu, 
rovného zacházení a mobility u EU-27 
bude vyžadovat větší úsilí k integrování 
nových členských států a jejich obyvatel 
ve smyslu občanství a identity Unie. To 
však bude možné pouze za předpokladu, 
že na úrovni Unie a vnitrostátní a místní 
úrovni budou podporovány sociální 
soudržnost a systémy pracovních vztahů a 
budou respektovány a nebudou 
zpochybňovány kolektivní dohody.
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem a 
prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho.

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem a 
prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho, a 
často čelí problémům souvisejícím s jejich 
státní příslušností, společenským a 
rodinným stavem, jako například 
v případě práv u mezinárodních párů, 
přenositelnosti důchodových práv a práv 
sociálního zabezpečení nebo v přístupu 
k veřejným službám. Zlepšení účinného 
výkonu práv občany a odstranění 
praktických překážek by mělo 
představovat klíčové cíle tohoto 
Evropského roku občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem a 
prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho.

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem a 
prací v jiné zemi Unie je příliš mnoho, 
zejména nedostatečný přístup 
k informacím o jejich právech a 
postupech, které mají dodržovat.

Or. el

Pozměňovací návrh 46
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem a 
prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho.

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
(jako jsou Romové) setkávají, když toto 
právo chtějí vykonávat v praxi. Občané 
Unie, kromě toho, že na ně doléhá nejistota 
ohledně výhod mobility, mají dojem, že 
praktických překážek, jež musí překonávat 
v souvislosti s životem a prací v jiné zemi 
Unie, je příliš mnoho.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Právní a správní překážky a omezení 
členských států, které nejsou stanoveny v
předpisech Unie nebo jsou vykládány 
způsobem, jež je v rozporu s právem Unie, 
v souvislosti s životem a prací v jiné zemi 
Unie, porušují základní právo občanů a 
v případě pracovníků mohou mít 
kontraproduktivní účinky, jako je nárůst 
nezákonné práce, rozmach stínové 
ekonomiky, vykořisťování pracovníků 
nebo dokonce obchodování s lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V řadě odvětví je význam 
přeshraničních pracovních trhů na 
vzestupu. Většina dotčených 
přeshraničních pracovníků však má velmi 
omezenou znalost pravidel a předpisů, jež 
se vztahují na jejich pracovní místo nebo 
pracoviště, včetně pracovních práv, 
pracovních podmínek a sociálního 
zabezpečení. Je důležité mobilním 
pracovníkům poskytovat náležité 
informace o jejich pracovních a 
sociálních právech a podporovat 
sjednocování těchto skupin jako způsob, 
jak jim napomoci k lepší ochraně.
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Pozměňovací návrh 49
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve Zprávě o občanství EU za rok 
2010 „Odstranit překážky pro výkon práv 
občanů EU“ Komise reagovala na hlavní 
překážky, se kterými se občané stále 
setkávají v každodenním životě při výkonu 
svých práv občanů Unie, zejména 
v situacích přeshraničního kontextu, a 
nastínila 25 konkrétních opatření 
k odstranění těchto překážek. Jednou 
z překážek určených v této souvislosti byl 
nedostatek informací. Komise ve Zprávě 
o občanství EU za rok 2010 dospěla 
k názoru, že občanům Unie je znemožněn 
výkon jejich práv, neboť o nich nejsou 
dostatečně informováni, a oznámila svůj 
záměr posílit informovanost občanů Unie 
o jejich právech, zejména o právu na volný 
pohyb.

(10) Ve Zprávě o občanství EU za rok 
2010 „Odstranit překážky pro výkon práv 
občanů EU“ Komise reagovala na hlavní 
překážky, se kterými se občané stále 
setkávají v každodenním životě při výkonu 
svých práv občanů Unie, zejména 
v situacích přeshraničního kontextu, a 
nastínila 25 konkrétních opatření 
k odstranění těchto překážek. Jednou 
z těchto překážek byly nedostatečné 
záruky v daném místě (tj. členské státy 
nezajistily řádné vynucování občanských 
práv). Další z překážek určených v této 
souvislosti byl nedostatek informací.
Komise ve Zprávě o občanství EU za rok 
2010 dospěla k názoru, že občanům Unie 
je znemožněn výkon jejich práv, neboť 
o nich nejsou dostatečně informováni, a 
oznámila svůj záměr posílit informovanost 
občanů Unie o jejich právech, zejména 
o právu na volný pohyb.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve Zprávě o občanství EU za rok (10) Ve Zprávě o občanství EU za rok 



PE478.530v01-00 24/53 AM\887369CS.doc

CS

2010 „Odstranit překážky pro výkon práv 
občanů EU“ Komise reagovala na hlavní 
překážky, se kterými se občané stále 
setkávají v každodenním životě při výkonu 
svých práv občanů Unie, zejména 
v situacích přeshraničního kontextu, a 
nastínila 25 konkrétních opatření 
k odstranění těchto překážek. Jednou 
z překážek určených v této souvislosti byl 
nedostatek informací. Komise ve Zprávě 
o občanství EU za rok 2010 dospěla 
k názoru, že občanům Unie je znemožněn 
výkon jejich práv, neboť o nich nejsou 
dostatečně informováni, a oznámila svůj 
záměr posílit informovanost občanů Unie 
o jejich právech, zejména o právu na volný 
pohyb.

2010 „Odstranit překážky pro výkon práv 
občanů EU“ Komise reagovala na hlavní 
překážky, se kterými se občané stále 
setkávají v každodenním životě při výkonu 
svých práv občanů Unie, zejména 
v situacích přeshraničního kontextu, a 
nastínila 25 konkrétních opatření k 
odstranění těchto překážek. Jednou 
z překážek určených v této souvislosti byl 
nedostatek informací. Komise ve Zprávě 
o občanství EU za rok 2010 dospěla 
k názoru, že občanům Unie je znemožněn 
výkon jejich práv, neboť o nich nejsou 
dostatečně informováni, a oznámila svůj 
záměr posílit informovanost občanů Unie 
o jejich právech, zejména o právu na volný 
pohyb. Má-li se zlepšit informovanost, 
musí komunikace probíhat ve všech 
úředních jazycích Unie a být adresovaná 
a snadno dostupná všem občanům. Lze 
zvýšit i využívání digitálních 
komunikačních nástrojů. Specifická 
opatření by se mohla zaměřovat na osoby 
s postižením, zranitelné skupiny nebo 
příslušníky třetích zemí, kteří jsou častěji 
vystaveni obtížím v přístupu k informacím 
a ve vykonávání jejich práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Franz Obermayr

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje život 
jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva a 
o podmínkách jeho výkonu byly dostupné 
v co nejširší míře. Jelikož jsou 
potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie, mělo by úsilí 

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb občanů EU může všestranně 
usnadnit mobilitu, je klíčové, aby 
informace o existenci tohoto práva a 
o podmínkách jeho výkonu byly dostupné 
v co nejširší míře.
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o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje 
život jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva a 
o podmínkách jeho výkonu byly dostupné 
v co nejširší míře. Jelikož jsou 
potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie, mělo by úsilí 
o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje 
život jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva a 
o podmínkách jeho výkonu byly dostupné 
v co nejširší míře. Měly by tudíž být 
snadno dostupné ve všech úředních 
jazycích Unie a také pro zdravotně 
postižené občany. Jelikož jsou 
potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie, mělo by úsilí 
o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se však mohli občané Unie 
fundovaně rozhodnout, zda využijí svého 
práva na volný pohyb, zlepšení jejich 
povědomí o právu na volný pohyb samo 
o sobě nestačí; je podstatné, aby občané 
Unie byli rovněž náležitě informováni 

(12) Aby se však mohli občané Unie 
fundovaně rozhodnout, zda využijí svého 
práva na volný pohyb, zlepšení jejich 
povědomí o právu na volný pohyb samo 
o sobě nestačí; je podstatné, aby občané 
Unie byli rovněž náležitě informováni 
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o dalších právech, jichž na základě 
právních předpisů Unie v situacích 
přeshraničního kontextu požívají. Tyto 
informace jim dále umožní tato práva plně 
vykonávat, rozhodnou-li se využít svého 
práva na volný pohyb.

o dalších právech, jichž na základě 
právních předpisů Unie v situacích 
přeshraničního kontextu požívají. Vhodné 
informace a lepší povědomí o výhodách 
mobility by tudíž mohly být nakonec 
zásadním nástrojem v úsilí o zastavení 
odlivu mozků z EU. Tyto informace jim 
dále umožní tato práva plně vykonávat, 
rozhodnou-li se využít svého práva na 
volný pohyb.

Or. el

Pozměňovací návrh 54
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se však mohli občané Unie 
fundovaně rozhodnout, zda využijí svého 
práva na volný pohyb, zlepšení jejich 
povědomí o právu na volný pohyb samo 
o sobě nestačí; je podstatné, aby občané 
Unie byli rovněž náležitě informováni 
o dalších právech, jichž na základě 
právních předpisů Unie v situacích 
přeshraničního kontextu požívají. Tyto 
informace jim dále umožní tato práva plně 
vykonávat, rozhodnou-li se využít svého 
práva na volný pohyb.

(12) Aby se však mohli občané Unie 
fundovaně rozhodnout, zda využijí svého 
práva na volný pohyb, zlepšení jejich 
povědomí o právu na volný pohyb samo 
o sobě nestačí; je podstatné, aby občané 
Unie byli rovněž náležitě informováni 
o dalších právech, jichž na základě 
právních předpisů Unie v situacích 
přeshraničního kontextu požívají, a 
o existujících omezeních těchto práv. Tyto 
informace, které by měly být dostupné 
všem občanům ve všech úředních jazycích 
Unie, jim dále umožní tato práva plně 
vykonávat, rozhodnou-li se využít svého 
práva na volný pohyb, a chránit jejich 
práva bez diskriminace či nerovného 
zacházení.

Or. en



AM\887369CS.doc 27/53 PE478.530v01-00

CS

Pozměňovací návrh 55
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Veškeré stávající webové stránky 
vytvořené Komisí za účelem informování 
občanů by měly být zjednodušeny, aby 
byly přístupnější a usnadňovaly mobilitu 
všem pracovníkům bez ohledu na jejich 
kvalifikaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy, a jsou rovněž 
důležitá pro vyslané pracovníky v Unii.
Dále by měli být informováni o svém 
právu na uznávání odborné kvalifikace a 
o sociálních a občanských schopnostech, 
které jsou součástí evropského rámce 
„klíčových schopností pro celoživotní 
učení“ a které je mohou připravit na plné 
zapojení do občanského života a k výkonu 
jejich práv, jichž požívají na základě 
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právních předpisů Unie. Mohla by být 
realizována zvláštní opatření, jež povedou 
k lepšímu informování o jejich právech, 
ve vztahu k dobrovolnictví, studiu
v zahraničí, absolvování stáže v jiném 
členském státě nebo účasti na výměnných 
vzdělávacích programů Unie, jako je 
Erasmus, Leonardo či Erasmus pro mladé 
podnikatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie. Právo Unie je rovněž opravňuje ke 
stejnému zacházení jako s pracovníky 
daného státu, pokud jde o zaměstnávání, 
odměnu za práci a jiné pracovní 
podmínky, bez toho, že by museli žádat 
o pracovní povolení, i pokud jde o daňové
výhody. Pracuje-li občan Unie v jiném 



AM\887369CS.doc 29/53 PE478.530v01-00

CS

členském státě, členové jeho rodiny mají 
právo na pobyt a práci v dané zemi, bez 
ohledu na jejich státní příslušnost. Děti 
mají právo na vzdělání.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Danuta Jazłowiecka

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie. Občané by měli být rovněž 
informováni o nových možnostech 
uznávání kvalifikací, které získali, 
prostřednictvím odkazu na kvalifikační 
rámce na vnitrostátní i evropské úrovni.
Podporuje se tak osobní rozvoj a posilují 
vyhlídky občanů a jejich příležitosti 
k mobilitě, a to jak v oblasti vzdělávání, 
tak na trhu práce.

Or. pl
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Odůvodnění

Kromě odkazu na existující postupy by měly být poskytovány i podrobnosti ohledně 
probíhajících činností na podporu mobility občanů v Evropě. To zahrnuje také proces 
vytváření národních a evropských kvalifikačních sítí.

Pozměňovací návrh 59
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
nárocích být přijati do zaměstnání za 
stejných podmínek, bez jakýchkoli dalších 
požadavků, jako státní příslušníci země, 
v níž hledají práci; měli by rovněž být 
informováni o svých právech, pokud jde 
o získání nebo zachování práv na sociální 
zabezpečení na základě předpisů Unie pro 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení; díky těmto předpisům si 
mohou být jisti, že nepřijdou o svá práva 
na sociální zabezpečení, když se 
rozhodnou přestěhovat v rámci Evropy.
Dále by měli být informováni o svém 
právu na uznávání odborné kvalifikace a 
o sociálních a občanských schopnostech, 
které jsou součástí evropského rámce 
„klíčových schopností pro celoživotní 
učení“ a které je mohou připravit na plné 
zapojení do občanského života a k výkonu 
jejich práv, jichž požívají na základě 
právních předpisů Unie.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k zaměstnání v jakékoli zemi EU je podstatou pracovní mobility, což znamená, že 
občan EU může požádat o volné místo inzerované v jakékoli zemi EU, s výjimkou případů, kdy 
některé pozice ve veřejných službách mohou být omezeny na státní příslušníky konkrétní země, 
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pokud dotyčná práce vyžaduje zabezpečení zájmů členského státu.

Pozměňovací návrh 60
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie. V zájmu naplnění tohoto cíle –
lepších informací a větší obeznámenosti –
je nezbytné mobilizovat veškeré zapojené 
organizace i sociální partnery.

Or. el

Pozměňovací návrh 61
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie. Současně je i nadále hlavní 
překážkou mobility pracovní síly 
nedostatečná znalost cizích jazyků 
(zejména u dospělých), z čehož plyne, že 
by na evropské úrovni měla být výuka 
cizích jazyků aktivně podporována.

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Ria Oomen-Ruijten

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být aktivně informováni 
o svých právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
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systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení či jednotlivě získaná práva, 
když se rozhodnou přestěhovat v rámci 
Evropy či pracovat kdekoli jinde na území 
tohoto kontinentu. Dále by měli být 
informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních a 
občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

Or. nl

Pozměňovací návrh 63
Rovana Plumb

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Právo na svobodu pohybu obnáší to, 
že by strategie celoživotního vzdělávání a 
odborného vzdělávání měly být 
přizpůsobeny vývoji na trzích práce na 
úrovni EU a poskytovat přenositelné 
dovednosti, které mají širší pokrytí, pokud 
jde o geografickou oblast a znalosti, a to 
s cílem řádně tyto strategie sladit 
s nabídkou pracovních míst. V této 
souvislosti by měly být podporovány 
investice do formálního a neformálního 
vzdělávání, odborné přípravy, výměny 
pracovních zkušeností a koordinovaných 
opatření na urychlení procesu pracovní 
mobility.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 64
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Nutno zdůraznit, že opatření na 
podporu mobility se zaměřují zejména na 
občany, kteří získali vzdělání. Je proto na 
čase, aby Unie otevřela mobilitu i méně 
kvalifikovaným pracovníků, pracovníkům 
s postižením, a to pomocí vytvoření 
nových výměnných programů a jednoduše 
strukturovaných a uživatelsky vstřícných 
webových stránek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V této souvislosti by měli být občané 
rovněž lépe informováni o svých právech, 
jež mají jako cestující při cestování po 
Evropské unii za použití jakéhokoli druhu 
dopravy, a o právech, jež jim naleží jako 
spotřebitelům v přeshraničním kontextu.
Jestliže budou věřit, že jejich spotřebitelská 
práva jsou účinně chráněna, přispějí více 
k rozvoji plného potenciálu 
celoevropského trhu zboží a služeb a 
budou lépe využívat jeho výhod. Podobně 
by měli být občané lépe informováni 
o předpisech týkajících se všeobecné 
bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem, 
aby měli povědomí o tom, jak jsou v rámci 
celé EU chráněna jejich práva a jejich 
zdraví, zejména pokud jde o ohrožení nebo 
rizika, kterým nemohou čelit jako 

(14) V této souvislosti by měli být občané 
rovněž lépe informováni o svých právech, 
jež mají jako cestující při cestování po 
Evropské unii za použití jakéhokoli druhu 
dopravy, a o právech, jež jim naleží jako 
spotřebitelům v přeshraničním kontextu.
Jestliže budou věřit, že jejich spotřebitelská 
práva mají nejvyšší možnou úroveň 
ochrany, přispějí více k rozvoji plného 
potenciálu celoevropského trhu zboží a 
služeb a budou lépe využívat jeho výhod.
Podobně by měli být občané lépe 
informováni o předpisech týkajících se 
všeobecné bezpečnosti výrobků a dohledu 
nad trhem, aby měli povědomí o tom, jak 
jsou v rámci celé EU chráněna jejich práva 
a jejich zdraví, zejména pokud jde 
o ohrožení nebo rizika, kterým nemohou 
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jednotlivci. Dále by bylo důležité zlepšit 
povědomí občanů o jejich právech 
v přeshraniční zdravotní péči, aby mohli 
plně využívat bezpečné a kvalitní zdravotní 
péče v celé Evropě.

čelit jako jednotlivci. Dále by bylo důležité 
zlepšit povědomí občanů o jejich právech 
v přeshraniční zdravotní péči, aby mohli 
plně využívat bezpečné a kvalitní zdravotní 
péče v celé Evropě.

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V tomto ohledu má prvořadý význam 
povědomí o volebních právech zaručených 
občanům Unie. Občané Unie by měli být 
plně informováni o svém právu volit a být 
volen v obecních volbách a ve volbách do 
Evropského parlamentu ve svém členském 
státě bydliště. Politická účast může zároveň 
přispět k začlenění občanů Unie do 
společnosti jimi vybraného členského státu 
bydliště.

(15) V tomto ohledu má prvořadý význam 
povědomí o volebních právech zaručených 
občanům Unie. Občané Unie by měli být 
plně informováni o svém právu volit a být 
volen v obecních volbách a ve volbách do 
Evropského parlamentu ve svém členském 
státě bydliště. Občané (bez ohledu na to, 
zda jsou organizováni v politických 
stranách, sdruženích, nevládních 
organizacích či iniciativách) by měli být 
náležitě informováni o svých možnostech, 
jak se aktivně zapojit do tvorby politiky 
v Evropě. Politická účast může zároveň 
přispět k začlenění občanů Unie do 
společnosti jimi vybraného členského státu 
bydliště.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Evropský rok občanů 2013 poskytne (17) Evropský rok občanů 2013 poskytne 
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velmi vhodnou příležitost zlepšit povědomí 
široké veřejnosti o právech souvisejících 
s občanstvím Unie, čímž přispěje k cíli 
usnadnění výkonu práva na volný pohyb.

velmi vhodnou příležitost zlepšit povědomí 
široké veřejnosti o právech souvisejících 
s občanstvím Unie, čímž přispěje k cíli 
usnadnění výkonu práva na volný pohyb a 
posílení evropské solidarity, evropské 
identity a povědomí o evropských 
hodnotách.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V roce 2013 si připomeneme 
20. výročí zavedení občanství Unie 
Maastrichtskou smlouvou, jež vstoupila 
v platnost dne 1. listopadu 1993. Evropský 
rok občanů bude probíhat ve znamení
návaznosti na Zprávu o občanství EU a 
akčního plánu, který umožní dokončit 
odstraňování překážek, jež občanům Unie 
nadále brání vykonávat občanská práva.
Uvedený evropský rok zviditelní občanství 
Unie a jeho konkrétní výhody pro 
jednotlivce, a to včetně poukazování na 
reálné účinky politik Unie v životě občanů, 
zejména pokud jde o odstranění překážek 
pro výkon jejich práv.

(18) V roce 2013 si připomeneme 
20. výročí zavedení občanství Unie 
Maastrichtskou smlouvou, jež vstoupila 
v platnost dne 1. listopadu 1993. Evropský 
rok občanů bude probíhat ve znamení 
návaznosti na Zprávu o občanství EU a 
akčního plánu, který umožní dokončit 
odstraňování překážek, jež občanům Unie 
nadále brání vykonávat občanská práva.
Uvedený evropský rok zviditelní občanství 
Unie a jeho konkrétní výhody pro 
jednotlivce, a to včetně poukazování na 
reálné účinky politik Unie v životě občanů, 
zejména pokud jde o odstranění překážek 
pro výkon jejich práv. Dosažení 
jednotného trhu, stejně jako aktivní a 
správné provádění práva Unie ve všech 
oblastech zahrnujících právo na svobodu 
pohybu, s přihlédnutím k sociálnímu 
rozměru a účinkům na trh práce, jsou 
nezbytné k posílení mobility občanů Unie.
Právo na mobilitu nemůže existovat bez 
současného uznání sociálních práv, 
odborových práv a sociální ochrany.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V posledních letech však odbory a 
pracovníci po celé Unii čelili obrovským 
obtížím při zajišťování uznání, 
uplatňování a vynucování rovného 
zacházení, sociálních práv a sociální 
ochrany pro migrující a mobilní 
pracovníky (včetně vysílaných 
pracovníků). To na druhé straně dalo 
podnět k činnosti strukturám solidarity 
sociálních systémů a odborovému hnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Občané Unie v nových členských 
státech mají stále ještě zčásti obavy z
přechodných pravidel ohledně práva 
pracovat a svobodně pobývat v jiném 
členském státě. Pozitivní zkušenost zemí, 
které neuplatňovaly přechodné období, 
ukázala, že volný pohyb pracovníků v Unii 
nemá žádné nepříznivé dopady na 
pracovní trh ani na oblast mezd.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Heinz K. Becker
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Zlepšování povědomí občanů o jejich 
právech, včetně volebních práv v jejich 
členském státě bydliště, je rovněž důležité 
s ohledem na volby do Evropského 
parlamentu v roce 2014. Účinek těchto akcí 
s cílem zlepšit povědomí by se měl 
znásobit díky úzké koordinaci a využívání 
součinnosti s významnými akcemi 
prováděnými jinými orgány Unie, zejména 
Evropským parlamentem, a členskými 
státy v období před těmito volbami.

(19) Zlepšování povědomí občanů o jejich 
právech, včetně volebních práv v jejich 
členském státě bydliště, je rovněž důležité 
s ohledem na volby do Evropského 
parlamentu v roce 2014. Účinek těchto akcí 
s cílem zlepšit povědomí by se měl 
znásobit díky úzké koordinaci a využívání 
součinnosti s významnými akcemi 
prováděnými jinými orgány Unie, zejména 
Evropským parlamentem, a členskými 
státy v období před těmito volbami.
Rozsáhlé a efektivní podávání zpráv 
o záležitostech EU poskytovateli veřejných 
televizních, rozhlasových a internetových 
služeb ze všech členských států a větší 
spolupráce médií (např. s Euronews) by 
úspěšně posílili tok informací pro občany.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Primární odpovědnost za zlepšování 
povědomí občanů o právech, jež jim 
jakožto občanům Unie náleží, mají členské 
státy; akce na úrovni Unie doplňuje 
vnitrostátní iniciativy v této oblasti, jak je 
zdůrazněno v politickém prohlášení 
„Partnerství pro komunikaci o Evropě“, 
které podepsaly Evropský parlament, Rada 
a Komise dne 22. října 2008.

(22) Primární odpovědnost za zlepšování 
povědomí občanů o právech, jež jim 
jakožto občanům Unie náleží, mají členské 
státy, které by měly plnit své povinnosti 
v plné míře a ukázat, že si jsou své 
odpovědnosti za Evropu, již sdílíme, 
vědomy. To zahrnuje poskytování 
intenzivního toku doprovodných 
informací a zacílené podávání zpráv 
o činnostech orgánů EU. Akce na úrovni 
Unie doplňuje vnitrostátní iniciativy v této 
oblasti, jak je zdůrazněno v politickém 
prohlášení „Partnerství pro komunikaci 
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o Evropě“, které podepsaly Evropský 
parlament, Rada a Komise dne 22. října 
2008.

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecným účelem evropského roku je 
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie s cílem pomoci 
občanům plně využívat práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. V této souvislosti se evropský rok 
zaměří mimo jiné na příležitosti
k občanské účasti a přístupu k právům ze 
strany občanů Unie s bydlištěm v jiném 
členském státě než v tom, jehož jsou 
státními příslušníky, studentů, pracovníků, 
spotřebitelů a poskytovatelů zboží a služeb 
po celé Unii.

Všeobecným účelem evropského roku je
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie s cílem pomoci 
občanům plně využívat práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. V této souvislosti se evropský rok 
zaměří mimo jiné na příležitosti 
k občanské účasti a přístupu k právům ze 
strany občanů Unie s bydlištěm v jiném 
členském státě než v tom, jehož jsou 
státními příslušníky, studentů, pracovníků, 
spotřebitelů a poskytovatelů zboží a služeb 
po celé Unii. Je ovšem třeba zohledňovat i 
práva státních příslušníků třetí země 
s povolením k pobytu a rodinných 
příslušníků občanů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
v Evropské unii a obecněji o právech 

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
v Evropské unii a obecněji o právech 
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zaručených občanům Unie v situacích 
přeshraničního kontextu včetně jejich 
práva podílet se na demokratickém životě 
Unie,

zaručených občanům Unie v situacích 
přeshraničního kontextu včetně jejich 
práva podílet se na demokratickém životě a 
utváření demokratického názoru v Unii,

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
v Evropské unii a obecněji o právech 
zaručených občanům Unie v situacích 
přeshraničního kontextu včetně jejich 
práva podílet se na demokratickém životě 
Unie,

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat, pobývat, 
studovat a pracovat v Evropské unii a 
obecněji o právech zaručených občanům 
Unie v situacích přeshraničního kontextu 
včetně jejich práva podílet se na 
demokratickém životě Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
jak mohou konkrétně využívat práv a 
politik Unie, když žijí v jiném členském 
státě, a podnícení jejich aktivní účasti 
v občanských fórech týkajících se tematiky 
Unie a jejích politik,

– zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
jak mohou konkrétně využívat práv a 
politik Unie, ať už doma nebo když žijí 
v jiném členském státě, o tom, jak mohou 
účinně vykonávat svá práva, a podnícení 
jejich aktivní účasti v občanských fórech 
týkajících se tematiky Unie a jejích politik,
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Or. en

Pozměňovací návrh 77
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
jak mohou konkrétně využívat práv a 
politik Unie, když žijí v jiném členském 
státě, a podnícení jejich aktivní účasti 
v občanských fórech týkajících se tematiky 
Unie a jejích politik,

– zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
jak mohou konkrétně využívat práv a 
politik Unie, když žijí v jiném členském 
státě, a podnícení jejich aktivní účasti 
v občanských fórech týkajících se tematiky 
Unie, jejích politik a politických procesů,

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvýšení občanského povědomí o rizicích 
spojených s nelegální prací a výhodách 
legálního zaměstnávání (ve smyslu daní, 
sociálního zabezpečení, práva na 
občanství, bydlení, sloučení rodin, 
přístupu dětí ke školní docházce a 
učňovské přípravě prostřednictvím 
stávajících nástrojů (EURES apod.)).

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Konstantinos Pupakis
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti a 
vzájemné porozumění mezi občany Unie a 
vazbu mezi občany a Unií.

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti, 
sociální integraci, zaměstnanost, kvalitní 
vzdělání a vzájemné porozumění mezi 
občany Unie a vazbu mezi občany a Unií.

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti a 
vzájemné porozumění mezi občany Unie a 
vazbu mezi občany a Unií.

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie a 
jakožto základní svoboda, zejména pokud 
jde o posílení sociální soudržnosti a 
vzájemné porozumění mezi občany Unie a 
vazbu mezi občany a Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb (a jeho 
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nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti a 
vzájemné porozumění mezi občany Unie a 
vazbu mezi občany a Unií.

uplatňování členskými státy) jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti a 
vzájemné porozumění mezi občany Unie a 
vazbu mezi občany a Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V průběhu roku 2012 Komise 
zorganizuje celoevropskou soutěž na 
grafické řešení loga pro Evropský rok 
občanů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační a vzdělávací kampaně a 
kampaně na zlepšování povědomí zacílené 
na širokou veřejnost i na užší publikum,

– informační a vzdělávací kampaně a 
kampaně na zlepšování povědomí, ve 
všech jazycích Unie, zacílené na širokou 
veřejnost i na užší publikum, za zajištění
rovného zacházení a bez diskriminace, 
například v případě osob se zdravotním 
postižením, zranitelných skupin, státních 
příslušníků třetích zemí, romských 
občanů nebo občanů budoucích 
členských států,

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační a vzdělávací kampaně a 
kampaně na zlepšování povědomí zacílené 
na širokou veřejnost i na užší publikum,

– informační a vzdělávací kampaně a 
kampaně na zlepšování povědomí zacílené 
na širokou veřejnost i na užší publikum 
(například znevýhodněné skupiny, jako 
jsou osoby s nižším vzděláním, starší 
osoby nebo osoby se zdravotním 
postižením),

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační a vzdělávací kampaně a 
kampaně na zlepšování povědomí zacílené 
na širokou veřejnost i na užší publikum,

– informační a vzdělávací kampaně a 
kampaně na zlepšování povědomí zacílené 
na širokou veřejnost i na užší publikum, 
s aktivní účastí sociálních partnerů,

Or. el

Pozměňovací návrh 86
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výměnu informací, sdílení zkušeností a – vytvoření specifického a skutečně 
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osvědčených postupů na úrovni celostátní, 
regionální, místní správy a jiných 
organizací,

pravidelně aktualizovaného internetového 
portálu, který umožní celostátní, 
regionální a místní správě poskytovat 
informace o oblastech zaměstnanosti, 
v nichž se hledá pracovní síla,

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výměnu informací, sdílení zkušeností a 
osvědčených postupů na úrovni celostátní, 
regionální, místní správy a jiných 
organizací,

– výměnu informací, sdílení zkušeností 
(jak pozitivních, tak negativních) a 
osvědčených postupů na úrovni celostátní, 
regionální, místní správy a jiných 
organizací,

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– konference a akce na podporu diskusí a 
ke zlepšení povědomí o významu a
výhodách práva na volný pohyb a pobyt a 
obecněji o právech občanů jakožto občanů 
Unie,

– konference a akce na podporu diskusí a 
ke zlepšení povědomí o významu,
výhodách a překážkách výkonu práva na 
volný pohyb a pobyt a obecněji o právech 
občanů jakožto občanů Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ilda Figueiredo
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– konference a akce ke zlepšení povědomí 
o přínosech práva na volný pohyb a pobyt 
prostřednictvím varování pracujících žen, 
které se přestěhovaly za prací do zahraničí 
jako opatrovatelky, au-pair, chůvy a 
zdravotní sestry, před možnými riziky 
černého pracovního trhu, či dokonce 
prostitucí a dalšími formami násilí, jelikož 
jsou často zaměstnány soukromými 
subjekty a pracují bez smlouvy nebo 
nelegálně, a v důsledku toho nemají 
žádná práva ani výhody plynoucí ze 
sociálního zabezpečení, zdravotní péče 
atd.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posílení úlohy a zviditelnění 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direct a Vaše Evropa jakožto klíčových 
prvků centralizovaného informačního 
systému o právech občanů Unie,

– posílení úlohy a zviditelnění 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direct a Vaše Evropa jakožto klíčových 
prvků centralizovaného informačního 
systému o právech občanů Unie, zejména s 
ohledem na rostoucí využívání digitálních 
komunikačních nástrojů a sociálních sítí,

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ria Oomen-Ruijten
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posílení úlohy a zviditelnění 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direct a Vaše Evropa jakožto klíčových 
prvků centralizovaného informačního 
systému o právech občanů Unie,

– posílení úlohy a zviditelnění 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direkt, EURES a Vaše Evropa jakožto 
klíčových prvků centralizovaného 
informačního systému o právech a 
možnostech občanů Unie,

Or. nl

Pozměňovací návrh 92
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posílení úlohy sítě EURES na pomoc 
občanům Unie, kteří hledají práci v jiné 
zemi Unie nebo v EHP,

Or. en

Odůvodnění

Síť EURES byla vytvořena Evropskou komisí za účelem poskytování informací o volných 
pracovních místech v celé EU, jakož i o právních předpisech, sociálním zabezpečení, 
životních podmínkách, daních, úrovni mezd a smlouvách. Její role je z hlediska zajišťování 
mobility pracovníků zásadní.

Pozměňovací návrh 93
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zavedení Evropského dne občanů 
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připadajícího na výročí zavedení
občanství Unie, 1. listopadu 1993,
k posílení Evropského roku občanů a 
navazování na jeho úspěchy,

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zdůraznění významu evropské občanské 
iniciativy, nástroje, který usiluje 
o umožnění přímého zapojení občanů do 
vytváření politiky EU,

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zavedení požadavku na komplexní a 
objektivní podávání zpráv v členských 
státech o činnostech orgánů EU,

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 c (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– lepší informace pro občany o právu 
podat petici Evropskému parlamentu a 
právu obracet se na evropského veřejného 
ochránce práv,

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační kampaně ke zviditelnění 
Petičního výboru Evropského parlamentu 
a evropského veřejného ochránce práv,

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Philippe Boulland

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– modernizaci webových stránek EURES 
s cílem usnadnit jejich využívání a zlepšit 
jejich pravidelnou aktualizaci, a dále 
informační kampaň k jejich zviditelnění,

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Philippe Boulland
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační kampaně na zvýšení 
viditelnosti, dostupnosti a 
mnohojazyčnosti webových stránek 
NARIC (uznávání diplomů a kvalifikací),

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při realizaci iniciativ uvedených v čl. 3 
odst. 1 dbají Evropská komise a členské 
státy na aktivní zapojení zástupců 
občanské společnosti, např. sociálních 
partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise a členské státy mohou označit 
další činnosti jako přínosné pro cíle 
evropského roku a umožnit, aby byl název 
evropského roku použit k propagaci těchto 
činností, ale pouze pokud budou přispívat 
k cílům stanoveným v článku 2.

(3) Komise a členské státy jsou vyzváni 
k označení dalších činností jako 
přínosných pro cíle evropského roku a 
umožnění toho, aby byl název evropského 
roku použit k propagaci těchto činností, ale 
pouze pokud budou přispívat k cílům 
stanoveným v článku 2.
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Or. de

Pozměňovací návrh 102
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise úzce spolupracuje rovněž 
s Evropským hospodářským a sociálním 
výborem.

Komise úzce spolupracuje rovněž 
s Evropským hospodářským a sociálním 
výborem a sociálními partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Jean Lambert
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise svolává zasedání zástupců 
evropských organizací nebo orgánů 
činných v oblasti obrany práv občanů a 
zúčastněných stran, aby byli Komisi 
nápomocni při provádění evropského roku 
na úrovni Unie.

Komise svolává zasedání zástupců 
evropských organizací nebo orgánů 
činných v oblasti obrany práv občanů a 
zúčastněných stran, aby byli Komisi 
nápomocni při provádění evropského roku 
na úrovni Unie. Komise úzce spolupracuje 
s organizacemi občanské společnosti a 
občany.
Komise úzce spolupracuje s organizacemi, 
které zastupují specifický okruh adresátů, 
jako jsou osoby se zdravotním postižením, 
zranitelné skupiny, státní příslušníci 
třetích zemí, romští občané nebo občané 
budoucích členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Komise a Rada zajistí, aby byly k dispozici 
dostatečné rozpočtové zdroje pro úspěšné 
naplnění Evropského roku občanů (2013) 
a na realizaci činností z něj vyplývajících, 
aby bylo zajištěno dosažení jeho cílů.

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Birgit Sippel

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2014 předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění, výsledcích a celkovém 
hodnocení iniciativ stanovených v tomto 
rozhodnutí.

Do 31. prosince 2014 předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění, výsledcích a celkovém 
hodnocení iniciativ stanovených v tomto 
rozhodnutí, která poslouží jako základ pro 
budoucí politiky, opatření a činnosti Unie 
v této oblasti. Na základě zkušeností 
z Evropského roku občanů zpráva rovněž 
představí myšlenky a návrhy ohledně lepší 
informovanosti občanů o jejich právech, a 
to i po skončení Evropského roku občanů
2013.

Or. en
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