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Pozměňovací návrh 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha kontaktních míst Úloha příslušných orgánů a kontaktních 
míst

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se směrnicí 95/46/ES, nesou 
členské státy plnou odpovědnost za 
zajištění ochrany údajů a zákonných práv 
dotčených osob a zavedou za tímto účelem 
odpovídající mechanismy.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice členské státy 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi určí jeden nebo 
více příslušných orgánů, mezi něž mohou 
patřit kontaktní místa uvedená v článku 4 
směrnice 96/71/ES.

Pro účely této směrnice členské státy 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi určí jeden nebo 
více příslušných orgánů, mezi něž mohou 
patřit kontaktní místa uvedená v článku 4 
směrnice 96/71/ES.
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Hlavním úkolem kontaktních míst je 
poskytovat informace o pracovních 
podmínkách a předpisech o zaměstnávání. 
Sledování, zda jsou výše zmíněná pravidla
uplatňována, mohou vykonávat kontaktní 
místa či jiné orgány pověřené sledováním.

Or. hu

Pozměňovací návrh 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontaktní údaje příslušných orgánů se 
sdělí Komisi a ostatním členským státům. 
Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje 
seznam příslušných orgánů a kontaktních 
míst.

Kontaktní údaje příslušných orgánů se 
sdělí Komisi a ostatním členským státům a 
jsou k dispozici veřejnosti. Komise 
zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam 
příslušných orgánů a kontaktních míst.
Ostatní členské státy a orgány EU 
respektují volbu jednotlivých členských 
států ohledně příslušných orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
s cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, která mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně dostupné jasným, uceleným a 
snadno přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
s cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, které mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně dostupné jasným, uceleným a 
snadno přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 



AM\924423CS.doc 5/110 PE504.078v01-00

CS

v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly. Tyto 
informace o pracovních podmínkách musí 
být v členském státě původu poskytovatele 
služeb nebo pracovníka dostupné v jazyce 
dotčeného poskytovatele služeb nebo 
pracovníka.

Or. fr

Pozměňovací návrh 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
s cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, která mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně dostupné jasným, uceleným a 
snadno přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
s cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách, které mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
zdarma obecně dostupné jasným, 
transparentním, uceleným a snadno 
přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
s cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, která mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně dostupné jasným, uceleným a 
snadno přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
s cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, které mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
zdarma obecně dostupné jasným, 
transparentním, uceleným a snadno 
přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
s cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, která mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně dostupné jasným, uceleným a 
snadno přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
s cílem zajistit, aby informace o pracovních 
podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, které mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně dostupné jasným, transparentním,
uceleným a snadno přístupným způsobem, 
na dálku a elektronickými prostředky, ve 
formátech a v souladu s normami pro 
internetové stránky, které zajišťují 
přístupnost pro osoby s postižením, a aby 
kontaktní místa nebo jiné příslušené 
vnitrostátní orgány uvedené v článku 4 
směrnice 96/71/ES byly schopny účinně 
plnit své úkoly.
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Or. de

Pozměňovací návrh 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise a členské státy poskytují 
finanční podporu společným iniciativám 
příslušných sociálních partnerů na
evropské i vnitrostátní úrovni, které 
vytvoří společné nástroje, jejichž cílem je 
předávat podnikům a pracovníkům 
informace o platných podmínkách, jež 
mají být dodržovány podle směrnice 
96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro zajištění úplné dostupnosti a 
právní jistoty informací se za závazné 
pracovní podmínky v oblasti vysílání 
pracovníků považují pouze pracovní 
podmínky uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, které jsou zveřejněny.
Tyto pracovní podmínky jsou zveřejněny 
na jediných oficiálních vnitrostátních 
internetových stránkách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V zájmu zajištění dalšího zlepšení 
v oblasti přístupu k informacím členské 
státy:

2. V zájmu zajištění dalšího zlepšení 
v oblasti přístupu k informacím členské 
státy v souladu se zásadami stanovenými 
v článku 4 směrnice 96/71/ES:

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Traian Ungureanu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na vnitrostátních internetových 
stránkách, podrobně a uživatelsky 
vstřícným způsobem a v přístupném 
formátu, jasně uvedou, které pracovní 
podmínky a/nebo části jejich 
(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

a) na vnitrostátních internetových 
stránkách, jakož i prostřednictvím 
určených pracovních agentur a 
kontaktních míst, podrobně a uživatelsky 
vstřícným způsobem a v přístupném 
formátu, jasně uvedou, které pracovní 
podmínky a/nebo části jejich 
(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Martin Kastler

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

a) na vnitrostátních internetových 
stránkách, podrobně a uživatelsky 
vstřícným způsobem a v přístupném 
formátu, jasně uvedou, které pracovní 
podmínky a/nebo části jejich 
(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

a) na vnitrostátních internetových 
stránkách a případně jinými vhodnými 
komunikačními prostředky, podrobně a 
uživatelsky vstřícným způsobem a 
v přístupném formátu, jasně uvedou, které 
pracovní podmínky a/nebo části jejich 
(vnitrostátních a/nebo regionálních)
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

Or. de

Pozměňovací návrh 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na vnitrostátních internetových 
stránkách, podrobně a uživatelsky 
vstřícným způsobem a v přístupném 
formátu, jasně uvedou, které pracovní 
podmínky a/nebo části jejich 
(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

a) na vnitrostátních internetových 
stránkách i jinými prostředky, podrobně a 
uživatelsky vstřícným způsobem a 
v přístupném formátu, jasně uvedou, které 
pracovní podmínky a/nebo části jejich 
(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na vnitrostátních internetových a) na vnitrostátních internetových 
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stránkách, podrobně a uživatelsky 
vstřícným způsobem a v přístupném 
formátu, jasně uvedou, které pracovní 
podmínky a/nebo části jejich 
(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

stránkách i jinými prostředky, podrobně a 
uživatelsky vstřícným způsobem a 
v přístupném formátu, jasně uvedou, které 
pracovní podmínky a/nebo části jejich 
(vnitrostátních a/nebo regionálních) 
právních předpisů se musí použít na 
pracovníky vyslané na jejich území;

Or. de

Pozměňovací návrh 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistí, aby členský stát pověřil určité 
subjekty poskytováním všech 
požadovaných informací pro vysílající 
podniky a vyslané pracovníky týkajících se 
jejich práv a povinností podle směrnice 
96/71/ES. V souladu s vnitrostátními
tradicemi lze poskytováním informací 
zcela nebo částečně pověřit i sociální 
partnery nebo mohou sociální partneři 
poskytovat podporu pověřeným 
subjektům; 

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit na internetových stránkách 
všeobecnou dostupnost informací o tom, 

b) přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit na webových stránkách a také
jinými prostředky všeobecnou dostupnost 
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které kolektivní smlouvy se použijí (a o 
tom, na koho se vztahují) a o tom, které 
pracovní podmínky musí uplatňovat 
poskytovatelé služeb z jiných členských 
států v souladu se směrnicí 96/71/ES, 
přičemž by měly být pokud možno uvedeny
odkazy na stávající internetové stránky a 
jiná kontaktní místa, zejména na příslušné 
sociální partnery;

informací o tom, které kolektivní smlouvy 
se použijí (a o tom, na koho se vztahují), a 
pokud možno uvedou odkazy na stávající 
internetové stránky a jiná kontaktní místa, 
zejména na příslušné sociální partnery

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit na internetových stránkách 
všeobecnou dostupnost informací o tom, 
které kolektivní smlouvy se použijí (a o 
tom, na koho se vztahují) a o tom, které 
pracovní podmínky musí uplatňovat 
poskytovatelé služeb z jiných členských 
států v souladu se směrnicí 96/71/ES, 
přičemž by měly být pokud možno 
uvedeny odkazy na stávající internetové 
stránky a jiná kontaktní místa, zejména na 
příslušné sociální partnery;

b) přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit na internetových stránkách a také 
jinými prostředky všeobecnou dostupnost 
informací o tom, které kolektivní smlouvy 
se použijí (a o tom, na koho se vztahují) a o 
tom, které pracovní podmínky musí 
uplatňovat poskytovatelé služeb z jiných 
členských států v souladu se směrnicí 
96/71/ES, přičemž by měly být pokud 
možno uvedeny odkazy na stávající 
internetové stránky a jiná kontaktní místa, 
zejména na příslušné sociální partnery;

Or. de

Pozměňovací návrh 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijmou nezbytná opatření s cílem b) přijmou nezbytná opatření s cílem 
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zajistit na internetových stránkách 
všeobecnou dostupnost informací o tom, 
které kolektivní smlouvy se použijí (a o 
tom, na koho se vztahují) a o tom, které 
pracovní podmínky musí uplatňovat 
poskytovatelé služeb z jiných členských 
států v souladu se směrnicí 96/71/ES, 
přičemž by měly být pokud možno 
uvedeny odkazy na stávající internetové 
stránky a jiná kontaktní místa, zejména na 
příslušné sociální partnery;

zajistit na internetových stránkách a také 
jinými prostředky všeobecnou dostupnost 
informací o tom, které kolektivní smlouvy 
se použijí (a o tom, na koho se vztahují) a o 
tom, které pracovní podmínky musí 
uplatňovat poskytovatelé služeb z jiných 
členských států v souladu se směrnicí 
96/71/ES, přičemž by měly být pokud 
možno uvedeny odkazy na stávající 
internetové stránky a jiná kontaktní místa, 
zejména na příslušné sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v požadovaném 
úředním jazyce EU v podobě letáku, na 
němž jsou shrnuty hlavní platné pracovní 
podmínky a na žádost ve formátech 
přístupných pro osoby s postižením; 
podrobné informace o pracovních a 
sociálních podmínkách, včetně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
budou pro zaměstnance snadno dostupné 
prostřednictvím různých komunikačních 
prostředků a kontaktních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 428
Jutta Steinruck

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

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v požadovaném 
úředním jazyce EU, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením; další podrobné informace o 
pracovních a sociálních podmínkách, 
včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, budou zdarma a snadno dostupné 
prostřednictvím různých komunikačních 
prostředků, včetně kontaktních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr,
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v požadovaném 
úředním jazyce EU, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením; další podrobné informace o 
pracovních a sociálních podmínkách, 
včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, budou snadno dostupné 
prostřednictvím různých komunikačních 
prostředků, včetně kontaktních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v nejvhodnějších 
jazycích, přičemž volba se ponechá na 
hostitelském členském státě, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a 
popsány postupy podávání stížností a 
soudní řízení a postihy platné v případě 
nedodržení předpisů, a na žádost ve 
formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jazyce či jazycích 
příslušného vysílajícího členského státu, 
v jazyce členského státu původu 
pracovníka a poskytovatele služeb a 
rovněž v angličtině, nikoli pouze v jazyce 
či jazycích země, v níž jsou služby 
poskytovány, pokud možno v podobě 
letáku, na němž jsou shrnuty hlavní platné 
pracovní podmínky a na žádost ve 
formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 432
Heinz K. Becker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v angličtině a
v dalších nejvhodnějších jazycích 
odlišných od jazyka/jazyků země, v níž 
jsou služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením; a určí orgán, k němuž 
mohou vyslaní pracovníci podávat 
stížnosti v případě nedodržení předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v angličtině a
v dalších nejvhodnějších jazycích 
odlišných od jazyka/jazyků země, v níž 
jsou služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením; a určí orgán, k němuž 
mohou vyslaní pracovníci podávat 
stížnosti v případě nedodržení předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zdarma zpřístupní 
pracovníkům a poskytovatelům služeb 
v angličtině a v dalších nejvhodnějších
jazycích odlišných od jazyka/jazyků země, 
v níž jsou služby poskytovány, pokud 
možno v podobě letáku, na němž jsou 
shrnuty hlavní platné pracovní podmínky a 
na žádost ve formátech přístupných pro 
osoby s postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením a v němž je uveden příslušný 
orgán, na nějž se vyslaný pracovník může 
obrátit v případě, že příslušné právní 
předpisy nejsou dodržovány;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 436
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a ve 
formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Csaba Őry

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v nejdůležitějších
jazycích odlišných od jazyka/jazyků země, 
v níž jsou služby poskytovány, pokud 
možno v podobě letáku, na němž jsou 
shrnuty hlavní platné pracovní podmínky a 
na žádost ve formátech přístupných pro 
osoby s postižením;

Or. hu

Pozměňovací návrh 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) další podrobné informace o 
pracovních a sociálních podmínkách, 
včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, budou snadno dostupné 
prostřednictvím různých komunikačních 
prostředků, včetně kontaktních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zlepší přístupnost a srozumitelnost 
informací poskytovaných na vnitrostátních 
internetových stránkách;

d) zlepší přiměřenost, přístupnost a 
srozumitelnost informací poskytovaných 
na vnitrostátních internetových stránkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Heinz K. Becker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud možno určí v kontaktním místě 
kontaktní osobu pověřenou vyřizováním 
žádostí o informace;

e) pokud možno určí v kontaktním místě 
kontaktní osobu pověřenou vyřizováním 
žádostí o informace; a zajistí, aby vysílající 
společnosti a vyslaným pracovníkům byly 
zpřístupněny všechny nezbytné informace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud možno určí v kontaktním místě 
kontaktní osobu pověřenou vyřizováním 
žádostí o informace;

e) pokud možno určí v kontaktním místě 
kontaktní osobu pověřenou vyřizováním 
žádostí o informace; a zajistí, aby vysílající 
společnosti a vyslaným pracovníkům byly 
zpřístupněny všechny nezbytné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud možno určí v kontaktním místě 
kontaktní osobu pověřenou vyřizováním 
žádostí o informace;

e) určí v kontaktním místě kontaktní osobu 
pověřenou vyřizováním žádostí o 
informace;

Or. de

Pozměňovací návrh 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud možno určí v kontaktním místě 
kontaktní osobu pověřenou vyřizováním 
žádostí o informace;

e) určí v kontaktním místě kontaktní osobu 
pověřenou vyřizováním žádostí o 
informace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) informují o jiných kontaktních 
místech, například těch, která zajišťují 
sociální partneři, a poskytnou jim 
prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise v této oblasti i nadále podporuje 
členské státy.

3. Komise pod dohledem Rady a 
Evropského parlamentu v této oblasti i 
nadále podporuje členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise v této oblasti i nadále podporuje 
členské státy.

3. Komise v této oblasti i nadále poskytuje 
členským státům podporu, zejména pak 
finanční.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 
1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské 
státy zajistit, aby je sociální partneři určili 
a způsobem přístupným a transparentním 
pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států a vyslané pracovníky dali 
k dispozici příslušné informace, zejména 
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi a při plném 
respektování samostatnosti sociálních 
partnerů stanoveny v kolektivních 
smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené 
směrnice, členské státy zajistí, aby tyto 
pracovní podmínky byly poskytovatelům
služeb z jiných členských států a vyslaným 
pracovníkům zveřejňovány přístupným a 
transparentním způsobem, a v tomto 
ohledu mohou zapojit i sociální partnery. 
Příslušné informace by měly zejména 
zahrnovat rozdílné minimální mzdy, 
metodu použitou k výpočtu a/nebo 
klasifikaci odměny, jež mají příslušné 
orgány k dispozici. Pracovní podmínky by 
měly být zveřejněny způsobem přístupným 
a transparentním.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
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v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 
1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské 
státy zajistit, aby je sociální partneři určili 
a způsobem přístupným a transparentním
pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států a vyslané pracovníky dali 
k dispozici příslušné informace, zejména
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi a při plném 
respektování samostatnosti sociálních 
partnerů stanoveny v kolektivních 
smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené 
směrnice, měly by členské státy zajistit, 
aby je sociální partneři určili a dali 
k dispozici příslušné informace, pokud jde 
o rozdílné minimální mzdy, metodu 
použitou k výpočtu odměny a kvalifikační 
kritéria. Pracovní podmínky by měly být 
zveřejněny způsobem přístupným a 
transparentním.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 
1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské 
státy zajistit, aby je sociální partneři určili 
a způsobem přístupným a transparentním 
pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států a vyslané pracovníky dali 
k dispozici příslušné informace, zejména 
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 
1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské 
státy zajistit, aby poskytovatelé služeb 
z jiných členských států a vyslaní 
pracovníci byli o těchto předpisech 
informováni přístupným a transparentním 
způsobem, a za tím účelem mohou zapojit 
sociální partnery. Tyto informace 
zahrnují složky minimální mzdy, metodu 
použitou k výpočtu odměny a kvalifikační 
kritéria pro klasifikaci v různých 
mzdových kategoriích.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 450
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny v 
kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 1 
a 8 uvedené směrnice, měly by členské 
státy zajistit, aby je sociální partneři určili 
a způsobem přístupným a transparentním 
pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států a vyslané pracovníky dali 
k dispozici příslušné informace, zejména 
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi a při plném 
respektování samostatnosti sociálních 
partnerů stanoveny v kolektivních 
smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené 
směrnice, měly by členské státy zajistit, 
aby je sociální partneři určili a způsobem 
přístupným a transparentním pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států a vyslané pracovníky dali k dispozici 
příslušné informace, zejména pokud jde o 
rozdílné minimální mzdy a jejich složky, 
metodu použitou k výpočtu odměny a 
kvalifikační kritéria pro klasifikaci 
v různých mzdových kategoriích.

Or. de

Pozměňovací návrh 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 
1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské 
státy zajistit, aby je sociální partneři určili 
a způsobem přístupným a transparentním 
pro poskytovatele služeb z jiných 

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 
1 a 8 uvedené směrnice, členské státy 
zajistí, aby je sociální partneři určili a 
způsobem přístupným a transparentním 
dali příslušné informace k dispozici 
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členských států a vyslané pracovníky dali 
k dispozici příslušné informace, zejména 
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

členským státům, které je pak poskytnou 
poskytovatelům služeb z jiných členských 
států a vyslaným pracovníkům, zejména 
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 
1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské 
státy zajistit, aby je sociální partneři určili 
a způsobem přístupným a transparentním 
pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států a vyslané pracovníky dali 
k dispozici příslušné informace, zejména 
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 
1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské 
státy zajistit, aby je sociální partneři určili 
a způsobem přístupným a transparentním 
pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států a vyslané pracovníky dali 
k dispozici příslušné informace, zejména 
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích. Každý členský stát zajistí, aby 
tyto informace byly vyslaným 
pracovníkům dostupné v jejich jazyce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 453
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Přístup pracovníků k informacím a 
poradenství
a) Vyslaní pracovníci mají autonomní 
právo na informace a poradenství týkající 
se platných pracovních podmínek, které 
jim v požadovaném úředním jazyce EU 
poskytne hostitelský členský stát.
b) Členské státy zajistí, aby byla 
k dispozici vhodná místa a subjekty, na 
něž se pracovníci mohou v souvislosti 
s uplatňováním svých práv obrátit se 
žádostí o informace, poradenství a 
podporu. Tento požadavek se vztahuje jak 
na hostitelské členské státy, tak na členské 
státy usazení.
c) Poskytováním poradenstvím a 
informací pracovníkům lze pověřit i 
příslušné odborové organizace, pokud 
členské státy zajistí nezbytné prostředky.

Or. de

Pozměňovací návrh 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise a členské státy zajistí 
odpovídající podporu pro společné 
iniciativy příslušných sociálních partnerů 
na evropské a vnitrostátní úrovni, jejichž 
cílem je předávat podnikům a 
pracovníkům informace o platných 
podmínkách stanovených v této směrnici a 
ve směrnici 96/71/ES.
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Or. en

Pozměňovací návrh 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
smlouvy uvedené v čl. 3 odst. 1 a 8 
směrnice 96/71/ES byly registrovány 
v úředních rejstřících a zveřejněny. 
Pracovní podmínky uvedené v článku 3 
směrnice 96/71/ES, které jsou stanoveny 
v těchto kolektivních smlouvách, musí být
na podniky vysílající pracovníky 
uplatněny již od okamžiku, kdy jsou 
smlouvy úředně registrovány a 
zveřejněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Podnik písemně informuje své 
pracovníky o jejich právech během období 
vyslání.
Dodavatel v hostitelském členském státě 
obdobně písemným způsobem informuje 
své zahraniční subdodavatele o 
pracovních podmínkách platných 
v hostitelském členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 457
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup pracovníků k informacím a 

poradenství
1. Vyslaní pracovníci mají autonomní 
právo na informace a poradenství týkající 
se platných pracovních podmínek, které 
jim v požadovaném úředním jazyce EU 
poskytne přijímající členský stát.
2. Členské státy zajistí, aby byla 
k dispozici vhodná kontaktní místa a 
subjekty, na něž se pracovníci mohou 
obrátit se žádostí o informace, poradenství 
a podporu týkající se jejich práv. Tento 
požadavek se vztahuje jak na přijímající 
členské státy, tak na vysílající členské 
státy.
3. Tímto úkolem lze pověřit příslušné 
odborové organizace.
4. Pokud členský stát tímto úkolem pověří 
třetí stranu, musí zajistit odpovídající 
finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a



PE504.078v01-00 28/110 AM\924423CS.doc

CS

Přístup pracovníků k informacím a 
poradenství

1. Vyslaní pracovníci mají autonomní 
právo na informace a poradenství týkající 
se platných pracovních podmínek, které 
jim v požadovaném úředním jazyce EU 
poskytne přijímající členský stát.
2. Členské státy zajistí, aby byla 
k dispozici vhodná kontaktní místa a 
subjekty, na něž se pracovníci mohou 
obrátit se žádostí o informace, poradenství 
a podporu týkající se jejich práv. Tento 
požadavek se vztahuje jak na přijímající 
členské státy, tak na vysílající členské 
státy.
3. Pokud členský stát tímto úkolem pověří 
třetí stranu, musí zajistit odpovídající 
finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Thomas Mann

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Evropská komise a členské státy podporují 
společné iniciativy příslušných sociálních 
partnerů na evropské a vnitrostátní 
úrovni, aby vytvořili nástroje, jejichž cílem 
je předávat podnikům a pracovníkům 
informace o platných podmínkách a 
ustanoveních směrnice 96/71/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 460
Martin Kastler
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Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup pracovníků a podniků 
k informacím a poradenství
1. Vyslaní pracovníci a vysílající podniky 
mají autonomní právo na informace a 
poradenství týkající se platných 
pracovních podmínek, které jim 
v požadovaném úředním jazyce EU 
poskytne hostitelský členský stát.
2. Ve spolupráci se sítí EURES nebo 
jinými nezávislými odbornými 
organizacemi členské státy zajistí, aby 
byla k dispozici vhodná pracovní místa a 
subjekty, na něž se dotčení pracovníci a 
podniky mohou v souvislosti 
s uplatňováním svých práv obrátit se 
žádostí o informace, poradenství a 
podporu. Tento požadavek se vztahuje jak 
na hostitelské země, tak na země vysílající. 
Evropská komise podporuje poradenské 
orgány členských států jejich vzájemným 
propojováním v celé Evropě a 
poskytováním informací.

Or. de

Pozměňovací návrh 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Dočasný informační a poradní orgán pro 
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nadnárodní pracoviště
1. Pokud alespoň dva zahraniční 
poskytovatelé služeb vyšlou pracovníky na 
určité pracoviště, členské státy zajistí, aby 
byl vytvořen dočasný nadnárodní 
informační a poradní orgán pro 
nadnárodní pracoviště, jenž by vyslaným 
pracovníkům poskytoval informace a 
poradenství týkající se jejich práv.
2. Ústřední nebo místní vedení hlavního 
dodavatele nese odpovědnost za to, že 
budou okamžitě informovány místní 
orgány zastupující pracovníky a zahájena 
jednání o vytvoření dočasného 
informačního a poradního orgánu pro 
nadnárodní pracoviště. Členské státy 
stanoví jednací řád v souladu 
s vnitrostátními zvyklostmi.
3. Dočasný informační a poradní orgán 
pro nadnárodní pracoviště se zřizuje na 
celé období existence pracoviště, a to od 
okamžiku, kdy na toto pracoviště vyšlou 
pracovníky alespoň dva zahraniční 
poskytovatelé služeb.
4. Dočasný informační a poradní orgán 
pro nadnárodní pracoviště bude složen ze 
zástupců vedení hlavního dodavatele a 
zástupců zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy úzce spolupracují a 
poskytují si vzájemnou pomoc, aby 
usnadnily provádění, uplatňování a 
prosazování této směrnice v praxi.

1. Členské státy úzce spolupracují a 
poskytují si co nejrychleji vzájemnou 
pomoc, aby usnadnily provádění, 
uplatňování a prosazování této směrnice 
v praxi. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 463
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné 
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v rychlých a účinných 
odpovědích na odůvodněné žádosti jejich
příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit a přijímání 
náležitých opatření v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v povinnosti neprodleně 
poskytovat odpovědi na žádosti příslušných 
orgánů o informace a o provedení kontrol, 
inspekcí a šetření, pokud jde o situace 
týkající se vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES a v příslušných 
článcích této směrnice, včetně šetření 
případných zneužití platných předpisů 
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přeshraničních aktivit. týkajících se vysílání pracovníků nebo 
možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

Or. de

Pozměňovací návrh 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v bezodkladných odpovědích na 
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES 
a v příslušných článcích této směrnice, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné 
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné 
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
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předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

předpisů týkajících se vysílání pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné 
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v bezodkladných odpovědích na 
odůvodněné žádosti příslušných orgánů o 
informace a o provedení kontrol, inspekcí a 
šetření, pokud jde o situace týkající se 
vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 
96/71/ES, včetně šetření případných 
zneužití platných předpisů týkajících se 
vysílání pracovníků nebo možných případů 
nezákonných přeshraničních aktivit.

Or. de

Pozměňovací návrh 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné 
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v bezodkladných odpovědích na 
odůvodněné žádosti příslušných orgánů o 
informace a o provedení kontrol, inspekcí a 
šetření, pokud jde o situace týkající se 
vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 
96/71/ES, včetně šetření případných 
zneužití platných předpisů týkajících se 
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nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

vysílání pracovníků nebo možných případů 
nezákonných přeshraničních aktivit.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Spolupráce členských států může 
zahrnovat i zasílání a doručování 
dokumentů dožadujícího orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členské státě 
členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
služeb usazení na jejich území poskytli 
jejich příslušným orgánům veškeré 
informace nezbytné pro dohled nad jejich 
činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními 
právními předpisy.

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členském
státě členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb usazení na jejich 
území poskytli jejich příslušným orgánům 
veškeré informace nezbytné pro dohled nad 
jejich činnostmi v souladu s jejich 
vnitrostátními právními předpisy. 
V případě, že poskytovatelé služeb tyto 
informace neposkytnou, musí příslušné 
orgány hostitelského státu přijmout 
náležitá opatření, případně též ve 
spolupráci s příslušnými orgány státu, 
v němž je poskytovatel usazen.

Or. en
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Odůvodnění

Příslušné orgány hostitelského státu musí účinně prosazovat pracovněprávní předpisy EU a 
daného státu. Dojde-li k jejich porušení a v hostitelském státě nelze z nějakého důvodu 
podniknout právní kroky, musejí oba státy spolupracovat, aby zajistily, že poskytovatel služeb 
nese individuální zodpovědnost, poskytuje vyslaným pracovníkům přiměřenou odměnu a čelí 
příslušným trestněprávním postihům.

Pozměňovací návrh 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členské státě 
členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
služeb usazení na jejich území poskytli 
jejich příslušným orgánům veškeré 
informace nezbytné pro dohled nad jejich 
činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními 
právními předpisy.

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členském
státě členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb usazení na jejich 
území poskytli příslušným orgánům 
veškeré informace nezbytné pro dohled nad 
jejich činnostmi v souladu s jejich 
vnitrostátními právními předpisy a 
směrnicí 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členské státě 
členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
služeb usazení na jejich území poskytli 
jejich příslušným orgánům veškeré 
informace nezbytné pro dohled nad jejich 
činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními 
právními předpisy.

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členském
státě členské státy neprodleně zajistí, aby 
poskytovatelé služeb usazení na jejich 
území poskytli jejich příslušným orgánům 
veškeré informace nezbytné pro dohled nad 
jejich činnostmi v souladu s jejich 
vnitrostátními právními předpisy.
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Or. de

Pozměňovací návrh 473
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít 
řešení.V případě jakýchkoli 
přetrvávajících problémů s výměnou 
informací pracuje Komise tak, aby 
členskému státu pomohla daný problém 
vyřešit.

Or. cs

Pozměňovací návrh 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení 
co nejrychleji. Jakékoli trvalé odmítnutí 
poskytnout požadované údaje se považuje 
za porušení práva EU stanoveného 
v článku 258 a násl. SFEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 475
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení. 
Jakékoli trvalé odmítnutí poskytnout 
požadované údaje představuje porušení 
práva EU stanoveného v článku 258 a 
násl. SFEU.

Or. de

Pozměňovací návrh 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení. 
Jakékoli trvalé odmítnutí poskytnout 
požadované údaje představuje porušení 
práva EU stanoveného v článku 258 a 
násl. SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každé trvalé odmítnutí poskytnout 
požadované údaje dává dožadujícímu 
členskému státu právo vytvořit veřejně 
přístupný seznam nespolupracujících 
orgánů a uvědomit o tom Komisi. Komise 
vytvoří veřejně přístupný seznam 
nespolupracujících orgánů, které jí byly 
nahlášeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují informace, o 
které požádaly jiné členské státy nebo 
Komise, elektronickými prostředky co 
nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od 
přijetí žádosti.

1. Členské státy poskytují informace, o 
které požádaly jiné členské státy nebo 
Komise, elektronickými prostředky co 
nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od 
přijetí žádosti nebo do jednoho měsíce 
v případě, že odpověď vyžaduje inspekci 
na místě. Aby se nemusel vytvářet 
harmonogram inspekcí z důvodu žádostí 
předkládaných těsně před víkendem či 
státními svátky nebo po nich, měly by být 
lhůty stanoveny v pracovních dnech.

Or. hu

Pozměňovací návrh 479
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují informace, o 
které požádaly jiné členské státy nebo 
Komise, elektronickými prostředky co 
nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od 
přijetí žádosti.

1. Členské státy poskytují informace, o 
které požádaly jiné členské státy nebo 
Komise, elektronickými prostředky co 
nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od 
přijetí žádosti nebo do jednoho měsíce 
v případě, že odpověď nutně vyžaduje 
inspekci u poskytovatele.

Or. cs

Pozměňovací návrh 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zaznamená případy, v nichž 
členské státy odmítly poskytnout 
informace, jakož i zúčastněné odpovědné 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 24 hodin.

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 24 hodin. Tento 
mechanismus pro naléhavé situace se 



PE504.078v01-00 40/110 AM\924423CS.doc

CS

použije v případě, že kritéria v článku 3 
povedou k podezření, že vyslaného 
pracovníka zaměstnává fiktivní společnost 
nebo že se nejedná o pracovníka nebo že 
pracovník není skutečně vyslán. Tento 
mechanismus nevylučuje, aby vnitrostátní 
orgány nebo inspektoráty hostitelské země 
přijaly okamžitá opatření s cílem zabránit 
podvodu v sociální oblasti, vyšetřit a 
postihovat jej.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 24 hodin.

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 24 hodin. Tento 
mechanismus pro naléhavé situace se 
použije v případě, kdy existuje podezření, 
že podnik ve skutečnosti nevykonává 
podstatné činnosti v členském státě 
usazení v souladu s článkem 3 této
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 24 hodin.

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 5 pracovních dnů.

Or. hu

Pozměňovací návrh 484
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento mechanismus pro naléhavé situace 
se použije v případě, že kritéria v článku 3 
vedou k podezření, že vyslaného 
pracovníka zaměstnává fiktivní podnik 
nebo že pracovník není skutečně vyslán. 
Tento mechanismus nevylučuje, aby 
vnitrostátní orgány nebo inspektoráty 
hostitelského členského státu přijaly 
okamžitá opatření s cílem zabránit 
podvodu v sociální oblasti, vyšetřit a 
postihovat jej.

Or. de

Pozměňovací návrh 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek nevylučuje, aby příslušné 
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orgány hostitelského členského státu 
přijaly okamžitá opatření s cílem zabránit 
podvodu v sociální oblasti, vyšetřit a 
postihovat jej.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise a členské státy poskytují 
finanční podporu společným iniciativám 
dotčených sociálních partnerů na 
evropské a vnitrostátní úrovni, jejichž 
cílem je zavést společná opatření pro 
předávání informací těmto podnikům a 
pracovníkům o podmínkách, jež podniky a 
pracovníci musí dodržovat podle směrnice 
96/71/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 487
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 
kterým byly vyžádány.

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 
kterým byly vyžádány, a přísně v souladu 
s právními předpisy o ochraně osobních 
údajů.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 
kterým byly vyžádány.

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 
kterým byly vyžádány.

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění, v souladu 
s evropskými a vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 

7. Členské státy zajistí přísnou důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí výlučně pro účely, ke 
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kterým byly vyžádány. kterým byly vyžádány.

Or. de

Pozměňovací návrh 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise a příslušné orgány úzce 
spolupracují s cílem prošetřit všechny 
obtíže, které mohou nastat při uplatňování 
čl. 3 odst. 10 směrnice 96/71/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise a příslušné orgány úzce 
spolupracují s cílem prošetřit všechny 
obtíže, které mohou nastat při uplatňování 
čl. 3 odst. 10 směrnice 96/71/ES.

9. V souladu se zásadou stanovenou 
v článku 4 směrnice 96/71/ES Komise a 
příslušné orgány úzce spolupracují s cílem 
prošetřit všechny obtíže, které mohou 
nastat při provádění směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise a příslušné orgány úzce 
spolupracují s cílem prošetřit všechny 
obtíže, které mohou nastat při 
uplatňování čl. 3 odst. 10 směrnice 
96/71/ES.

9. Komise a příslušné orgány úzce 
spolupracují s cílem prošetřit všechny 
obtíže spojené s prováděním směrnice 
96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Komise, aby usnadnila vzájemnou
pomoc a přeshraniční spolupráci, do dvou 
let od vstupu této směrnice v platnost 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
posouzení dopadů týkající se 
proveditelnosti systému oznamování nebo 
registrace v rámci celé EU, který bude 
vycházet ze stávajících systémů 
v členských státech a bude s nimi 
slučitelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh směrnice
Článek 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha členského státu usazení Spolupráce členského státu usazení a 
hostitelského členského státu
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Or. en

Pozměňovací návrh 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Článek 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha členského státu usazení Úloha členských států

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha členského státu usazení Úloha členských států

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V souladu se články 4 a 5 směrnice 
96/71/ES nesou za provádění inspekcí 
zaměřených na dodržování pracovních 
podmínek odpovědnost orgány 
hostitelského členského státu, jenž proto 
musí s ohledem na pracovníky vyslané na 
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jeho území i nadále kontrolovat, sledovat 
a přijímat veškerá nezbytná opatření 
dohledu nebo donucovací opatření 
v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy nebo zvyklostmi a 
správními postupy.
Příslušné orgány mohou z vlastního 
podnětu vykonávat ověření skutkového 
stavu a nejsou vázány výsledky ověření, 
která provádějí orgány členského státu 
usazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát usazení poskytovatele 
služeb musí i nadále kontrolovat, sledovat 
a přijímat nezbytná opatření dohledu nebo 
donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, 
zvyklostmi a správními postupy, pokud jde
o pracovníky vysílané do jiného členského 
státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát usazení poskytovatele 
služeb musí i nadále kontrolovat, sledovat 

1. V souladu s článkem 5 směrnice 
96/71/ES musí hostitelský členský stát 
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a přijímat nezbytná opatření dohledu nebo 
donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, 
zvyklostmi a správními postupy, pokud jde 
o pracovníky vysílané do jiného členského 
státu.

s ohledem na pracovníky vyslané na jeho 
území kontrolovat, sledovat a přijímat 
nezbytná opatření dohledu nebo 
donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi a správními postupy.
V souladu se zásadami stanovenými 
v článcích 4 a 5 směrnice 96/71/ES musí
členský stát usazení poskytovatele služeb i 
nadále kontrolovat, sledovat a přijímat 
nezbytná opatření dohledu nebo 
donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, 
zvyklostmi a správními postupy. V zájmu 
lepšího vymáhání předpisů podporuje 
příslušný orgán hostitelského členského 
státu tím, že neprodleně poskytuje 
informace o tom, zda vysílající podniky 
plní minimální kritéria vymezená v článku 
3 této směrnice a ve směrnici 96/71/ES, 
resp. zda jsou k vysílání oprávněny.
Zjistí-li členské státy, že pracovníci jsou 
na jejich území poskytovateli služeb 
najímáni pouze za účelem jejich vyslání 
do třetího členského státu, nesmí tuto 
činnost podporovat a informují o ní
příslušné orgány hostitelského členského 
státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát usazení poskytovatele 
služeb musí i nadále kontrolovat, sledovat 
a přijímat nezbytná opatření dohledu nebo 
donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, 
zvyklostmi a správními postupy, pokud jde 

1. Členský stát usazení poskytovatele 
služeb pomáhá členskému státu, do něhož 
jsou pracovníci vysíláni, se zajištěním 
souladu s podmínkami použitelnými podle 
směrnice 96/71/ES a této směrnice tím, že 
včas poskytuje informace o tom, zda 
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o pracovníky vysílané do jiného členského 
státu.

vysílající podniky plní minimální kritéria 
vymezená v článku 3 této směrnice a ve 
směrnici 96/71/ES.
Touto odpovědností nejsou nijak omezeny 
možnosti členského státu, do něhož jsou 
pracovníci vysíláni, sledovat, kontrolovat 
a přijímat veškerá nezbytná opatření 
dohledu nebo donucovací opatření 
v souladu s touto směrnicí a se směrnicí 
96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 
2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je 
usazen poskytovatel služeb, pomáhá 
členskému státu, do kterého jsou 
pracovníci vysíláni, se zajištěním souladu 
s podmínkami použitelnými podle 
směrnice 96/71/ES a této směrnice. 
Členský stát usazení poskytovatele služeb 
z vlastního podnětu sdělí členskému státu, 
do kterého jsou pracovníci vysíláni, 
veškeré podstatné informace uvedené v čl. 
3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1, pokud členský 
stát usazení poskytovatele služeb ví o 
zvláštních skutečnostech, které naznačují 
možné nesrovnalosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 
2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je 
usazen poskytovatel služeb, pomáhá 
členskému státu, do kterého jsou 
pracovníci vysíláni, se zajištěním souladu 
s podmínkami použitelnými podle 
směrnice 96/71/ES a této směrnice.
Členský stát usazení poskytovatele služeb 
z vlastního podnětu sdělí členskému státu, 
do kterého jsou pracovníci vysíláni,
veškeré podstatné informace uvedené v čl. 
3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1, pokud členský 
stát usazení poskytovatele služeb ví o 
zvláštních skutečnostech, které naznačují 
možné nesrovnalosti.

2. Členský stát, v němž je usazen 
poskytovatel služeb, okamžitě z vlastního 
podnětu nebo na žádost hostitelského 
členského státu sdělí tomuto státu veškeré 
podstatné informace uvedené v této 
směrnici nebo nutné ke splnění 
požadavků článku 3 směrnice 96/71/ES.
Příslušné orgány si mohou vyžádat 
informace z jakéhokoli naléhavého 
důvodu veřejného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mohou rovněž pro každé 
poskytnutí služeb nebo každého 
poskytovatele služeb požádat příslušné 
orgány členského státu usazení, aby jim 
poskytly informace o zákonnosti usazení 
poskytovatele služeb, o jeho bezúhonnosti 
a o neexistenci jakéhokoli porušení 
platných předpisů. Příslušné orgány 
členského státu usazení poskytnou tyto 
informace podle článku 6.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 505
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou rovněž pro každé poskytnutí 
služeb nebo každého poskytovatele služeb 
požádat příslušné orgány členského státu 
usazení, aby jim poskytly informace o 
zákonnosti usazení poskytovatele služeb, o 
jeho bezúhonnosti a o neexistenci 
jakéhokoli porušení platných předpisů. 
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace podle článku 6.

3. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou rovněž pro každé poskytnutí 
služeb nebo každého poskytovatele služeb 
požádat příslušné orgány členského státu 
usazení, aby jim poskytly informace 
umožňující kontrolovat úplné dodržování 
nejen směrnice 96/71/ES, ale i této 
směrnice. Příslušné orgány členského státu 
usazení poskytnou tyto informace podle 
článku 6.

Or. de

Pozměňovací návrh 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou rovněž pro každé poskytnutí 
služeb nebo každého poskytovatele služeb 
požádat příslušné orgány členského státu 
usazení, aby jim poskytly informace o 
zákonnosti usazení poskytovatele služeb, o 
jeho bezúhonnosti a o neexistenci 
jakéhokoli porušení platných předpisů. 
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace podle článku 6.

3. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou rovněž pro každé poskytnutí 
služeb nebo každého poskytovatele služeb 
požádat příslušné orgány členského státu 
usazení, aby jim poskytly informace 
umožňující ověřit úplné dodržování 
směrnice 96/71/ES i této směrnice, včetně 
informací o zákonnosti usazení 
poskytovatele služeb, o jeho bezúhonnosti 
a o neexistenci jakéhokoli porušení 
platných předpisů. Příslušné orgány 
členského státu usazení poskytnou tyto 
informace podle článku 6.

Or. en
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Pozměňovací návrh 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 
neznamená povinnost členského státu 
usazení vykonávat ověření skutkového 
stavu a kontroly na území hostitelského 
členského státu, v němž je služba 
poskytována. Tato ověření a tyto kontroly 
musí být v případě potřeby prováděny 
orgány hostitelského členského státu na 
žádost příslušných orgánů členského státu 
usazení v souladu s článkem 10 a 
v souladu s pravomocemi dohledu 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech, zvyklostmi a správními 
postupy hostitelského členského státu a 
v souladu s právními předpisy Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 
neznamená povinnost členského státu 
usazení vykonávat ověření skutkového 
stavu a kontroly na území hostitelského 
členského státu, v němž je služba 
poskytována. Tato ověření a tyto kontroly 
musí být v případě potřeby prováděny 
orgány hostitelského členského státu na 
žádost příslušných orgánů členského státu 

4. Ověření a kontroly musí být prováděny 
orgány hostitelského členského státu 
v souladu s článkem 10 a v souladu 
s pravomocemi dohledu stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech, 
zvyklostmi a správními postupy 
hostitelského členského státu.
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usazení v souladu s článkem 10 a 
v souladu s pravomocemi dohledu 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech, zvyklostmi a správními 
postupy hostitelského členského státu a 
v souladu s právními předpisy Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 
neznamená povinnost členského státu 
usazení vykonávat ověření skutkového 
stavu a kontroly na území hostitelského 
členského státu, v němž je služba 
poskytována. Tato ověření a tyto kontroly 
musí být v případě potřeby prováděny 
orgány hostitelského členského státu na 
žádost příslušných orgánů členského státu 
usazení v souladu s článkem 10 a 
v souladu s pravomocemi dohledu 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech, zvyklostmi a správními 
postupy hostitelského členského státu a 
v souladu s právními předpisy Unie.

4. Ověření a kontroly musí být prováděny 
orgány hostitelského členského státu 
v souladu s článkem 10 a v souladu 
s pravomocemi dohledu stanovenými ve
vnitrostátních právních předpisech, 
zvyklostmi a správními postupy 
hostitelského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 
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neznamená povinnost členského státu 
usazení vykonávat ověření skutkového 
stavu a kontroly na území hostitelského 
členského státu, v němž je služba 
poskytována. Tato ověření a tyto kontroly 
musí být v případě potřeby prováděny 
orgány hostitelského členského státu na 
žádost příslušných orgánů členského státu 
usazení v souladu s článkem 10 a 
v souladu s pravomocemi dohledu 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech, zvyklostmi a správními 
postupy hostitelského členského státu a 
v souladu s právními předpisy Unie.

neznamená povinnost členského státu 
usazení vykonávat ověření skutkového 
stavu a kontroly na území hostitelského 
členského státu, v němž je služba 
poskytována. Tato ověření a tyto kontroly 
musí být v případě potřeby prováděny 
orgány hostitelského členského státu 
v souladu s článkem 10 a v souladu 
s pravomocemi dohledu stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech, 
zvyklostmi a správními postupy 
hostitelského členského státu a v souladu 
s právními předpisy Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Během období vyslání pracovníka do 
jiného členského státu nesou orgány 
hostitelského členského státu ve 
spolupráci s členským státem usazení 
odpovědnost za provádění inspekcí 
zaměřených na soulad pracovních 
podmínek se směrnicí 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí nezbytné 
prostředky pro účinné provádění ověření a 
kontrol.

Or. de

Pozměňovací návrh 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
1. V souladu s článkem 5 směrnice 
96/71/ES musí členský stát, do něhož jsou 
pracovníci vysíláni, s ohledem na 
pracovníky vyslané na jeho území i nadále 
kontrolovat, sledovat a přijímat veškerá 
nezbytná opatření dohledu nebo 
donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi a správními postupy.
2. V souladu se zásadami stanovenými 
v článcích 4 a 5 směrnice 96/71/ES musí 
členský stát usazení poskytovatele služeb 
rovněž nadále kontrolovat, sledovat a 
přijímat nezbytná opatření dohledu nebo 
donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, 
zvyklostmi a správními postupy.
V zájmu lepšího vymáhání předpisů 
podporuje příslušný orgán členského 
státu, do něhož jsou pracovníci vysíláni, a 
to tím, že včas poskytuje informace o tom, 
zda vysílající podniky plní minimální 
kritéria vymezená v článku 3 této 
směrnice a ve směrnici 96/71/ES.
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3. Ověření a kontroly musí být prováděny 
orgány členského státu, do něhož jsou 
pracovníci vysíláni, v souladu s článkem 
10 a v souladu s pravomocemi dohledu 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech, zvyklostmi a správními 
postupy daného členského státu.
4. Zjistí-li členské státy, že pracovníci jsou 
najímáni pouze za účelem jejich vyslání 
do třetího členského státu nebo falešné 
samostatné výdělečné činnosti, 
neprodleně tuto skutečnost sdělí 
příslušným orgánům členského státu, do 
něhož jsou pracovníci vysíláni.
5. Členské státy zajistí zdroje nezbytné 
k provádění účinných ověření a kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Během období vyslání pracovníka do 
jiného členského státu nesou za provádění 
inspekcí pracovních podmínek 
odpovědnost orgány hostitelského 
členského státu. Hostitelský členský stát 
může kontroly provádět z vlastního 
podnětu a není vázán žádnými výsledky 
nebo kontrolami, které provádějí orgány 
členského státu usazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy s pomocí Komise přijmou 
doprovodná opatření za účelem rozvoje, 
usnadnění a podpory výměny mezi 
úředníky odpovědnými za provádění 
správní spolupráce a vzájemné pomoci, 
jakož i sledování dodržování a 
prosazování platných právních předpisů.

1. Členské státy s pomocí Komise přijmou 
doprovodná opatření za účelem rozvoje, 
usnadnění a podpory výměny mezi 
sociálními partnery, úředníky 
odpovědnými za provádění správní 
spolupráce a vzájemné pomoci a rovněž za 
účelem zajištění podpory pro organizace 
poskytující informace vyslaným 
pracovníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu zaznamenávají údaje 
hlášené podle čl. 9 odst. 1 a provádějí 
jejich vyhodnocení.
Příslušné orgány členského státu usazení 
zaznamenávají příslušné údaje týkající se 
skutečností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 
příslušné údaje týkající se placení 
příspěvků na sociální zabezpečení a daní 
ze strany poskytovatele služeb.
Členské státy musí pravidelně podávat 
zprávy Evropské komisi. Evropská komise 
zprávy sumarizuje a pravidelně 
zveřejňuje.
Komise do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost předloží Evropskému 
parlamentu a Radě posouzení dopadů 
týkající se proveditelnosti systému 
oznamování nebo registrace v rámci celé 
EU, který bude vycházet ze stávajících 
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systémů v členských státech a bude s nimi 
slučitelný.

Or. de

Pozměňovací návrh 517
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu zaznamenávají údaje 
hlášené podle čl. 9 odst. 1 a provádějí 
jejich vyhodnocení.
Příslušné orgány členského státu usazení 
zaznamenávají příslušné údaje týkající se 
skutečností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 
příslušné údaje týkající se placení 
příspěvků na sociální zabezpečení a daní 
ze strany poskytovatele služeb.
Členské státy musí pravidelně podávat 
zprávy Evropské komisi. Evropská komise 
zprávy náležitě sumarizuje a pravidelně 
zveřejňuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu zaznamenávají příslušné 
údaje týkající se skutečností uvedených 
v čl. 9 odst. 1 písm. a). Příslušné orgány 
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členského státu usazení zaznamenávají 
příslušné údaje týkající se skutečností 
uvedených v čl. 3 odst. 1 a příslušné údaje 
týkající se placení příspěvků na sociální 
zabezpečení a daní ze strany poskytovatele 
služeb. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu a členského státu usazení 
předávají své údaje Evropské komisi 
(Eurostatu) pro účely přehledů a 
pravidelného předkládání veřejně 
přístupných zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány členského státu 
usazení a hostitelského členského státu 
shromažďují zaznamenané údaje týkající 
se procesu vysílání a provádějí jejich 
vyhodnocení.
Členské státy musí pravidelně podávat 
zprávy Evropské komisi. Evropská komise 
shromažďuje informace a pravidelně 
zveřejňuje zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí nezbytnost finanční 2. Komise zajistí přiměřenou finanční
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podpory za účelem dalšího zlepšení správní 
spolupráce a posílení vzájemné důvěry 
prostřednictvím projektů, včetně podpory 
výměny příslušných úředníků a odborné 
přípravy, jakož i rozvoje, usnadnění a 
podpory iniciativ v oblasti osvědčených 
postupů, včetně iniciativ sociálních 
partnerů na úrovni Unie, jako jsou rozvoj a 
aktualizace databází nebo společné 
internetové stránky obsahující obecné nebo 
určitého odvětví se týkající informace o 
pracovních podmínkách, které mají být 
dodržovány.

podporu za účelem dalšího zlepšení 
správní spolupráce a posílení vzájemné 
důvěry prostřednictvím projektů, včetně 
podpory výměny příslušných úředníků a 
odborné přípravy, jakož i rozvoje, 
usnadnění a podpory iniciativ v oblasti 
osvědčených postupů, včetně iniciativ 
sociálních partnerů na úrovni Unie, jako 
jsou rozvoj a aktualizace databází nebo 
společné internetové stránky obsahující 
obecné nebo určitého odvětví se týkající 
informace o pracovních podmínkách, které 
mají být dodržovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí nezbytnost finanční
podpory za účelem dalšího zlepšení správní 
spolupráce a posílení vzájemné důvěry 
prostřednictvím projektů, včetně podpory 
výměny příslušných úředníků a odborné 
přípravy, jakož i rozvoje, usnadnění a 
podpory iniciativ v oblasti osvědčených 
postupů, včetně iniciativ sociálních 
partnerů na úrovni Unie, jako jsou rozvoj a 
aktualizace databází nebo společné 
internetové stránky obsahující obecné nebo 
určitého odvětví se týkající informace o 
pracovních podmínkách, které mají být 
dodržovány.

2. Komise zajistí přiměřenou finanční
podporu za účelem dalšího zlepšení 
správní spolupráce a posílení vzájemné 
důvěry prostřednictvím projektů, včetně 
podpory výměny příslušných úředníků a 
odborné přípravy, jakož i rozvoje, 
usnadnění a podpory iniciativ v oblasti 
osvědčených postupů, včetně iniciativ 
sociálních partnerů na úrovni Unie, jako 
jsou rozvoj a aktualizace databází nebo 
společné internetové stránky obsahující 
obecné nebo určitého odvětví se týkající 
informace o pracovních podmínkách, které 
mají být dodržovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy se vybízejí, aby zřídily 
informační místa, jež budou vyslaným 
pracovníkům poskytovat praktickou 
pomoc, a zajistily tak, že vyslaní 
pracovníci budou mít o svých právech 
náležité znalosti. O umístění 
informačního místa a pracovních jazycích 
se rozhodne na základě odhadu výskytu 
vyslaných pracovníků na území dotčeného 
členského státu. Tento požadavek platí 
pro členský stát usazení i hostitelský 
členský stát, neboť je stejně důležité 
poskytovat pracovníkům informace před 
jejich odjezdem i během doby vyslání.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy v zásadě samy stanovují 
a uplatňují správní požadavky a kontrolní 
opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží alespoň tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží alespoň tyto
správní požadavky a kontrolní opatření:

Or. fr

Pozměňovací návrh 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží alespoň tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží alespoň tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. fr

Pozměňovací návrh 528
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží alespoň tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. de

Pozměňovací návrh 529
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy musí uložit alespoň tyto
správní požadavky a kontrolní opatření:

Or. de

Pozměňovací návrh 530
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží alespoň tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží alespoň tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží správní požadavky a 
účinná kontrolní opatření. Tato opatření 
zahrnují zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. V zájmu lepšího dodržování článků 3 a 
5 směrnice 96/71/ES členské státy
zavedou správní požadavky a kontrolní 
opatření jako například: :

Or. de

Pozměňovací návrh 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato 
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. V zájmu lepšího prosazování směrnice
96/71/ES mohou členské státy kontrolovat 
všechny prvky, které jsou nezbytné pro 
ověření souladu s články 3 a 5 směrnice 
96/71/ES a článkem 3 této směrnice, 
pokud řádně dodržují zásadu zákazu 
diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy mohou uložit tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy mohou uložit například
tyto správní požadavky a kontrolní 
opatření: 

Or. de

Pozměňovací návrh 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 

vypouští se
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poskytovatele služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 540
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům před 
začátkem období vyslání. Toto prohlášení 
musí uvádět, že poskytovatel služeb byl 
informován o minimálních pracovních 
podmínkách podle článku 3 směrnice 
96/71/ES a bude je dodržovat. Prohlášení 
zahrnuje alespoň informace o totožnosti
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odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost
poskytovatele služby;

poskytovatele služby, jméno a adresu 
zástupce nebo osoby oprávněné přijímat 
zásilky, kterou poskytovatel jmenuje, 
údaje o době trvání vyslání, datum 
zahájení, totožnost a počet vyslaných 
pracovníků, jejich činnost a pracoviště a 
místo pobytu v hostitelském členském 
státě; 
povinnost poskytovatele služeb neprodleně 
informovat příslušné orgány:
– jestliže se vyslání neuskuteční nebo 
neuskutečnilo nebo bylo ukončeno před 
plánovaným termínem,
– jestliže byla činnost přerušena,
– jestliže byl vyslaný pracovník 
zaměstnavatelem přeřazen do jiného 
podniku v členském státě usazení, 
zejména v případě převodu nebo fúze 
podniku;

Or. de

Odůvodnění

Informace lze kontrolovat pouze tehdy, jsou-li přesně vymezeny. Přispívají ke shromažďování 
statistických údajů o vyslaných pracovnících a tím i ke kontrole, zda se touto směrnicí dosáhlo
stanoveného cíle.

Pozměňovací návrh 541
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
v jazyce členského státu určení příslušným 
vnitrostátním orgánům před začátkem
poskytování služby, přičemž prohlášení 
musí zahrnovat tyto údaje:
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přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

i) totožnost poskytovatele služby,
ii) totožnost vyslaných pracovníků,

iii) jejich předpokládaný počet,
iv) předpokládanou dobu trvání vyslání a 
místo, kde bude služba poskytována,
v) přístupné a jasně vymezené místo, kde 
musí být v tištěné nebo elektronické 
podobě uchovávány nebo zpřístupněny 
doklady (např. pracovní smlouvy, výplatní 
pásky, pracovní výkazy a doklady o 
vyplacení mezd nebo rovnocenné 
dokumenty),
vi) příjmení, jméno a adresu osoby 
oprávněné přijímat zásilky v zemi určení, 
tedy osoby, které lze doručit správní 
rozhodnutí nebo úřední dokumenty, jež 
mají právní účinky pro poskytovatele 
služeb usazeného v jiném členském státě,
vii) služby, které jsou důvodem vyslání.
Dojde-li ke změně informací uvedených 
v prohlášení, musí poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě tyto změny 
neprodleně sdělit příslušným 
vnitrostátním orgánům;

Or. de

Pozměňovací návrh 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb a) povinnost poskytovatele služeb 
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usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději jeden měsíc před začátkem 
poskytování služby, přičemž prohlášení 
zahrnuje zejména:

– totožnost poskytovatele služby;
– předpokládaný počet vyslaných 
pracovníků a příslušné identifikační 
údaje;
– předpokládanou dobu trvání vyslání;

– místo, kde má být služba poskytována;
– služby, které jsou důvodem vyslání;

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději jeden měsíc před začátkem 
poskytování služby, přičemž prohlášení 
zahrnuje zejména:

– totožnost poskytovatele služby, 
především jméno a příjmení, datum a 
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místo narození, adresu trvalého pobytu a 
adresu přechodného pobytu 
v hostitelském státě během jejich vyslání;
– předpokládaný počet vyslaných 
pracovníků a příslušné identifikační 
údaje;
– předpokládanou dobu trvání vyslání;
– místo, kde má být služba poskytována;
– služby, které jsou důvodem vyslání;

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům před 
začátkem poskytování služby, přičemž 
prohlášení v některém z úředních jazyků 
hostitelského členského státu zahrnuje 
alespoň:

1) totožnost poskytovatele služby;
2) předpokládaný počet vyslaných 
pracovníků a příslušné identifikační 
údaje;
3) předpokládanou dobu trvání vyslání a 
místo, kde má být služba poskytována;
4) služby, které jsou důvodem vyslání;
a dojde-li před začátkem nebo v průběhu 
poskytování služby ke změně údajů 
uvedených v prohlášení, musí být toto 



PE504.078v01-00 72/110 AM\924423CS.doc

CS

prohlášení aktualizováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům před 
začátkem poskytování služby, přičemž 
prohlášení zahrnuje alespoň:

i) totožnost poskytovatele služby,

ii) předpokládaný počet vyslaných 
pracovníků a příslušné údaje každého 
vyslaného pracovníka;
iii) předpokládanou dobu trvání vyslání a 
místo, kde má být služba poskytována, a
iv) služby, které jsou důvodem vyslání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 546
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost
poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům před 
začátkem období vyslání. V tomto 
prohlášení se uvede, že poskytovatel 
služeb byl informován o minimálních 
pracovních podmínkách podle článku 3 
směrnice 96/71/ES a souhlasil, že je bude 
dodržovat. Prohlášení zahrnuje alespoň
podrobné informace o totožnosti
poskytovatele služby, jméno a adresu 
zástupce nebo osoby oprávněné přijímat 
zásilky, kterou poskytovatel jmenuje, 
údaje o době trvání vyslání, datum 
zahájení, totožnost a počet vyslaných 
pracovníků, jejich činnost a pracoviště a 
místo pobytu v hostitelském členském 
státě;

Or. de

Pozměňovací návrh 547
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům v jazyce 
hostitelského členského státu nejpozději 
na začátku poskytování služby totožnost 
poskytovatele služby, přičemž prohlášení 
musí zahrnovat totožnost vyslaných 
pracovníků, jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, místo v hostitelském členském 
státě, kde jsou uchovávány doklady 
uvedené v písmenu b), příjmení a jméno 
osoby oprávněné přijímat zásilky a její 
adresu v hostitelském členském státě, 
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jakož i odvětví, do něhož mají být 
pracovníci vysláni; zaměstnavatel musí 
být povinen neprodleně ohlásit veškeré 
změny těchto informací;

Or. de

Pozměňovací návrh 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě oznámit
příslušným vnitrostátním orgánům 
v angličtině nebo v jazyce hostitelského 
členského státu před začátkem
poskytování služby údaje, které zahrnují 
alespoň totožnost poskytovatele služeb,
předpokládaný počet vyslaných 
pracovníků a příslušné osobní 
identifikační údaje, pověřenou kontaktní 
osobu, datum zahájení a předpokládanou 
dobu trvání a místo jejich činnosti, jakož i 
služby, které odůvodňují vyslání;

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě předem
nahlásit příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději pět pracovních dnů před 
začátkem poskytování služby údaje, které 
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identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

by měly zahrnovat alespoň totožnost 
poskytovatele služby, přítomnost jednoho 
nebo více zřetelně identifikovatelných 
vyslaných pracovníků, jejich 
předpokládaný počet, předpokládanou 
dobu trvání a místo jejich přítomnosti, 
jakož i služby, které odůvodňují vyslání;

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet,
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům před 
začátkem poskytování služby údaje, které 
zahrnují alespoň totožnost poskytovatele 
služby, předpokládaný počet zřetelně a 
jednotlivě identifikovatelných vyslaných 
pracovníků, pověřenou kontaktní osobu,
datum zahájení a předpokládanou dobu 
trvání a místo, kde má být služba 
poskytována, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 551
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům před 



PE504.078v01-00 76/110 AM\924423CS.doc

CS

nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

začátkem poskytování služby údaje, které 
zahrnují alespoň totožnost poskytovatele 
služby, přítomnost jednoho nebo více 
zřetelně identifikovatelných vyslaných 
pracovníků, jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo, kde 
má být služba poskytována, jakož i služby, 
které odůvodňují vyslání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 552
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby
údaje, které mohou zahrnovat pouze 
totožnost poskytovatele služeb, zřetelně 
identifikovatelné vyslané pracovníky, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání; pracovníkovi by měly 
být zpřístupněny kopie všech dokladů, 
které se jej týkají;

Or. fr

Pozměňovací návrh 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) povinnost poskytovatele služeb 
neprodleně informovat příslušné 
vnitrostátní orgány:
– jestliže se vyslání neuskuteční nebo 
neuskutečnilo nebo bylo ukončeno před 
plánovaným termínem;
– jestliže bylo vykonávání služby, která je 
důvodem vyslání, přerušeno;
– jestliže byl vyslaný pracovník 
zaměstnavatelem přeřazen do jiného 
podniku, zejména v případě převodu nebo 
fúze podniku;
– v případě jakýchkoli jiných změn 
týkajících se informací poskytovaných 
podle čl. 9 odst. 1 písm. a);

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na 
přístupném a zřetelně označeném místě na 
jeho území, jako je pracoviště nebo 
staveniště nebo v případě mobilních 
pracovníků v odvětví dopravy provozovna 

vypouští se
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nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout doklady nebo uchovávat 
v tištěné nebo elektronické podobě kopie 
pro příslušné orgány a odborové 
organizace na místě, kde je služba 
poskytována, a to po dobu poskytování 
dané služby a až dva roky po ukončení 
jejího poskytování. Tato povinnost se týká 
zejména těchto dokladů:

– kopii formuláře A1 jakožto dokladu o 
sociálním pojištění v domovském 
členském státě,
– pracovní smlouvy (nebo rovnocenného 
dokladu ve smyslu směrnice 91/533, 
obsahujícího v případě, že je to vhodné 
nebo důležité, dodatečné informace 
uvedené v článku 4 uvedené směrnice), 
– výplatní pásky,

– pracovní výkazy,
– doklady o vyplacení mezd nebo kopie 
rovnocenných dokumentů,
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– hodnocení rizik pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, včetně 
ochranných opatření, která musí být 
přijata, podle směrnice 89/391/ES,
– pokud je vyslaný pracovník státním 
příslušníkem třetí země, kopie pracovního 
povolení a povolení k pobytu.
Tyto doklady jsou uchovávány na 
přístupném a zřetelně označeném místě na 
území hostitelského členského státu, jako 
je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě po dobu vyslání
na pracovišti nebo v případě mobilních 
pracovníků ve vozidle, s nímž je služba 
poskytována, až dva roky po ukončení 
poskytování služby na přístupném a 
zřetelně označeném místě ve vysílajícím 
členském státě zejména tyto doklady:

– doklad o totožnosti vyslaných 
pracovníků,
– kopii formuláře A1 jakožto dokladu o 
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sociálním pojištění v domovském 
členském státě,
– pracovní smlouvu (nebo rovnocenný 
doklad ve smyslu směrnice 91/533/ES, 
obsahujícího dodatečné informace 
uvedené v článku 4 uvedené směrnice),
– výpočet mezd a doklady o jejich 
vyplacení,
– pracovní výkazy,
– hodnocení rizik pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci podle směrnice 
89/391/ES,
– pokud je pracovník státním 
příslušníkem třetí země, kopie pracovního 
povolení a povolení k pobytu;

Or. de

Pozměňovací návrh 557
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího v 
případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě po dobu vyslání
a až dva roky po ukončení poskytování 
služby na přístupném a zřetelně označeném 
místě na jeho území, jako je pracoviště 
nebo staveniště nebo v případě mobilních 
pracovníků v odvětví dopravy provozovna 
nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována; zejména tyto doklady:

– kopii formuláře A1 jakožto dokladu o 
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sociálním pojištění v členském státě 
usazení,
– pracovní smlouvu (nebo rovnocenný 
doklad ve smyslu směrnice 91/533, 
obsahujícího dodatečné informace 
uvedené v článku 4 uvedené směrnice),
– výpočet mezd a doklady o jejich 
vyplacení,
– pracovní výkazy,
– hodnocení rizik pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci podle směrnice 
89/71/ES,
– pokud je vyslaný pracovník státním 
příslušníkem třetí země, kopie pracovního 
povolení a povolení k pobytu;

Or. de

Pozměňovací návrh 558
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území,
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu, 
v němž jsou uvedeny nezbytné pracovní 
podmínky), výplatní pásky, pracovní 
výkazy a doklady o vyplacení mezd, 
potvrzení A1 jakožto doklad o sociálním 
pojištění ve vysílajícím členském státě
nebo kopie rovnocenných dokumentů po 
dobu vyslání na přístupném a zřetelně 
označeném místě na jeho území, jako je 
např. pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;
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Or. de

Pozměňovací návrh 559
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu, 
v němž jsou uvedeny pracovní podmínky), 
výplatní pásky, pracovní výkazy a doklady 
o vyplacení mezd, pracovní povolení a 
povolení k pobytu pro třetí země, formulář 
A1 jakožto doklad o sociálním pojištění 
v domovském členském státě nebo kopie 
rovnocenných dokumentů po dobu vyslání 
na přístupném a zřetelně označeném místě 
na jeho území, jako je pracoviště nebo 
staveniště nebo v případě mobilních 
pracovníků v odvětví dopravy provozovna 
nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována;

Or. de

Pozměňovací návrh 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu čl. 2 odst. 2 a článku 4 směrnice
91/533/ES po dobu vyslání na přístupném 
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dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

a zřetelně označeném místě, jako je 
pracoviště nebo staveniště nebo v případě 
mobilních pracovníků v odvětví dopravy 
provozovna nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována, přičemž další doklady jako
výplatní pásky, pracovní výkazy a doklady 
o vyplacení mezd by měl v přiměřené lhůtě 
uvedené v čl. 6 odst. 5 poskytnout na 
žádost orgánů hostitelského členského 
státu buď zaměstnavatel, nebo příslušné 
orgány členského státu usazení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě po dobu vyslání
kopie pracovní smlouvy (nebo
rovnocenného dokladu ve smyslu směrnice 
91/533, obsahujícího v případě, že je to 
vhodné nebo důležité, dodatečné informace 
uvedené v článku 4 uvedené směrnice), 
výplatní pásky, pracovní výkazy a doklady 
o vyplacení mezd nebo kopie 
rovnocenných dokumentů, formuláře 
uvádějící informace o účasti v systému 
sociálního zabezpečení v zemi původu 
nebo veškeré kontaktní údaje orgánu 
sociálního zabezpečení, k němuž jsou 
vyslaní pracovníci přidruženi během 
jejich pobytu v hostitelském členském 
státě (nařízení 883/2004 ES a 987/2009 
ES), osvědčení o způsobilosti k výkonu 
práce vystavené kvalifikovanou službou 
pracovního lékařství v zemi původu na 
přístupném a zřetelně označeném místě na 
jeho území, jako je pracoviště nebo 
staveniště nebo v případě mobilních 
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pracovníků v odvětví dopravy provozovna 
nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout v přiměřené lhůtě a/nebo 
uchovávat podle volby poskytovatele 
služeb v tištěné nebo elektronické podobě 
kopie pracovní smlouvy (nebo 
rovnocenného dokladu ve smyslu směrnice 
91/533, obsahujícího v případě, že je to 
vhodné nebo důležité, dodatečné informace 
uvedené v článku 4 uvedené směrnice), 
výplatní pásky, pracovní výkazy a doklady 
o vyplacení mezd nebo kopie 
rovnocenných dokumentů, které byly 
vystaveny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy členského státu 
usazení, po dobu vyslání na přístupném a 
zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), formuláře A1, 
pracovní povolení a povolení k pobytu 
státních příslušníků třetích zemí, výplatní 
pásky, pracovní výkazy a doklady o 
vyplacení mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

Or. fr

Pozměňovací návrh 564
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), formuláře A1, výplatní 
pásky, pracovní výkazy a doklady o 
vyplacení mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
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dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

Or. fr

Pozměňovací návrh 565
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) povinnost poskytovatele služeb 
neprodleně informovat příslušný orgán:
– jestliže se vyslání neuskuteční nebo 
neuskutečnilo nebo bylo ukončeno před 
plánovaným termínem,
– jestliže byla činnost přerušena,
– jestliže byl vyslaný pracovník 
zaměstnavatelem přeřazen do jiného 
podniku v členském státě usazení, 
zejména v případě převodů nebo fúzí 
podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 567
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

c) překlad všech příslušných dokladů, jak 
standardizovaných, tak i 
nestandardizovaných formulářů, bez 
ohledu na délku příslušného dokumentu 
nebo formuláře;

Or. de

Pozměňovací návrh 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

c) překlad dokladů uvedených v písmenu 
b) do požadovaných úředních jazyků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

c) překlad dokladů uvedených v písmenu 
b) do požadovaného úředního jazyka EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 570
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu;

c) překlad dokladů uvedených v písmenu 
b);

Or. de

Pozměňovací návrh 571
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

c) povinnost zajistit překlad dokladů 
uvedených v písmenu b) do jednoho 
z úředních jazyků hostitelského členského 
státu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře, 
může být odůvodněný překlad dokladů 
uvedených v písmenu b);

c) překlad dokladů uvedených v písmenu 
b) do jednoho z úředních jazyků 
hostitelského členského státu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 573
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

c) překlad dokladů uvedených v písmenu 
b) do některého úředního jazyka 
členského státu;

Or. de

Pozměňovací návrh 574
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 

c) považuje-li to příslušný orgán nebo 
subjekt hostitelského členského státu za 
nezbytné, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);
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dokladů uvedených v písmenu b);

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře, 
může být odůvodněný překlad dokladů 
uvedených v písmenu b);

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře, 
může být odůvodněný překlad dokladů 
uvedených v písmenu b); překlad nebude 
proveden na náklady zaměstnavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře, 
může být odůvodněný překlad dokladů 
uvedených v písmenu b);

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře, 
možnost požadovat překlad dokladů 
uvedených v písmenu b);

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Tadeusz Cymański

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře, 
může být odůvodněný překlad dokladů 
uvedených v písmenu b);

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře, 
možnost požadovat překlad dokladů 
uvedených v písmenu b);

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) členský stát, do něhož jsou pracovníci 
vysíláni, může požadovat, aby doklady 
uvedené v písmenu b) a jakékoli další 
povinné doklady byly neprodleně 
poskytnuty k dispozici příslušným 
vnitrostátním orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 

vypouští se
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zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) určit, je-li to nutné, kontaktní osobu, 
která bude v případě potřeby jednat 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v členském státě, do 
kterého se pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány. Zástupcem nebo 
kontaktní osobou může být kdokoliv, koho 
vybere zaměstnavatel nebo sdružení 
zaměstnavatelů v členském státě usazení, 
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jehož je zaměstnavatel státním 
příslušníkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) možnost určit v případě potřeby 
kontaktní osobu, která bude zastupovat 
zaměstnavatele v hostitelském členském 
státě, do kterého se pracovníci vysílají, 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi, během období, v 
němž jsou služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) možnost určit kontaktní osobu, na niž se 
příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou přímo obrátit a která může 
jednat v případě potřeby jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 584
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) možnost požádat o určení kontaktní
osoby, která bude v případě potřeby jednat 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v členském státě, do 
kterého se pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Tadeusz Cymański

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) možnost požádat o určení kontaktní
osoby, která bude v případě potřeby jednat 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v členském státě, do 
kterého se pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Csaba Őry
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) možnost požádat o určení kontaktní
osoby, která bude v případě potřeby jednat 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v hostitelském
členském státě v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi, během 
období, v němž jsou služby poskytovány.

Or. hu

Pozměňovací návrh 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) povinnost určit právního zástupce 
s bydlištěm v členském státě, do něhož 
jsou pracovníci vysíláni, po dobu vyslání a 
až jeden rok po ukončení poskytování 
služby, jenž bude vystupovat ve správních 
a soudních řízeních a v případě potřeby 
jednat jménem zaměstnavatele 
s příslušnými sociálními partnery 
v členském státě, do kterého se pracovníci 
vysílají, v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi, během 
období, v němž jsou služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Olle Ludvigsson
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) povinnost určit právního zástupce 
nacházejícího se v členském státě, do 
něhož jsou pracovníci vysíláni, během 
období, v němž jsou služby poskytovány, 
jenž bude v případě potřeby jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v daném členském státě 
vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) povinnost určit právního zástupce nebo 
zmocněnce, který v hostitelském členském 
státě převezme povinnosti poskytovatele 
služeb a jenž je oprávněn přebírat jménem 
vysílajícího podniku zásilky.

Or. de

Pozměňovací návrh 590
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) povinnost určit právního zástupce. 
Úkolem právního zástupce je účastnit se 
soudních a správních řízení a v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi jednat v případě potřeby 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v členském státě, do 
kterého se pracovníci vysílají, během 
období, v němž jsou služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušným orgánem 
nebo subjektem v členském státě, do 
kterého se pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 

d) povinnost určit kontaktní osobu, jež 
bude vystupovat jako právní zástupce 
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zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

nebo která bude v případě potřeby jednat 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v členském státě, do 
kterého se pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi.

Or. en

Odůvodnění

V celé řadě členských států, v nichž musí být určena kontaktní osoba, není úlohou této osoby 
„jednat“ se sociálními partnery v hostitelském členském státě, ale představuje kontaktní místo 
a zdroj informací (jakožto zástupce). Bude-li v ustanovení zmíněna pouze úloha jednat, mohlo 
by to představovat zásah do vnitrostátních systémů kolektivního vyjednávání. A proto je třeba 
výslovně uvést, že kontaktní osoba může místo toho nebo rovněž vystupovat jako zástupce.

Pozměňovací návrh 593
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) povinnost určit právního zástupce nebo 
zmocněnce, který v hostitelském členském 
státě převezme povinnosti poskytovatele 
služeb a jenž je oprávněn přebírat zásilky 
jménem vysílajícího podniku na adrese 
svého pracoviště v hostitelském členském 
státě. Povinností zástupce je i jednat
v případě potřeby jménem zaměstnavatele 
s příslušnými sociálními partnery 
v členském státě, do kterého se pracovníci 
vysílají, v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi, během 
období, v němž jsou služby poskytovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) povinnost určit kontaktní osobu, na niž 
se příslušné orgány členského státu 
mohou obrátit a která bude oprávněna
v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) (Netýká se českého znění.)

Or. pl

Odůvodnění

Jazyková úprava (týká se pouze polské verze). V polském znění chybí velmi důležitý prvek.

Pozměňovací návrh 596
Thomas Mann
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Členské státy mohou s ohledem na 
článek 56 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a v souladu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy stanovit 
další správní požadavky a kontrolní 
opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) další správní požadavky a kontrolní 
opatření, bez nichž příslušné orgány 
nemohou účinně plnit své úkoly v rámci 
dohledu. Tyto požadavky jsou veřejně 
přístupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jakákoli další vnitrostátní kontrolní 
opatření nad rámec dokumentů
uvedených v odst. 1 písm. b) lze uložit 
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pouze na základě předchozího souhlasu 
Evropské komise a jejich cílem je pouze 
ověření plnění pracovních podmínek 
uvedených v článku 3 směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy uloží nezbytné správní 
požadavky a kontrolní opatření uvedené 
v odstavci 1 nediskriminačním, 
odůvodněným a přiměřeným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Opatření zaměřená na boj proti šedé 
ekonomice, např. povinnost přidělit 
každému zaměstnanci individuální daňové 
číslo.

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou stanovit správní 
požadavky a kontrolní opatření, která 
překračují rámec správních požadavků a 
kontrolních opatření uvedených 
v písmenech b) a c), pokud jsou v souladu 
s evropskými zásadami proporcionality a 
nezbytnosti a pokud členské státy 
informují poskytovatele služeb o nových 
ustanoveních přesným, srozumitelným a 
přístupným způsobem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby postupy a 
formality týkající se vysílání pracovníků 
mohly podniky snadno provádět na dálku 
a pokud možno pomocí elektronických 
prostředků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby postupy a 
formality týkající se vysílání pracovníků 

2. Členské státy zajistí, aby postupy a 
formality týkající se vysílání pracovníků 
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mohly podniky snadno provádět na dálku a 
pokud možno pomocí elektronických 
prostředků.

mohly podniky provádět na dálku a pokud 
možno pomocí elektronických prostředků.

Or. de

Pozměňovací návrh 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby postupy a 
formality týkající se vysílání pracovníků 
mohly podniky snadno provádět na dálku a 
pokud možno pomocí elektronických 
prostředků.

2. Členské státy zajistí, aby postupy a 
formality týkající se vysílání pracovníků 
mohly podniky provádět na dálku a pokud 
možno pomocí elektronických prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo 
norem pro kontroly v oblasti vysílání 
pracovníků a s technologickým rozvojem, 
jakož i na základě jeho účinnosti, aby byly 
v případě potřeby navrženy jakékoli 
nezbytné změny nebo úpravy.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 606
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

3. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá účinnost vnitrostátních 
kontrolních opatření, a to na základě 
zkušeností se systémem pro spolupráci a 
výměnu informací, s vytvořením 
jednotnějších, standardizovaných 
dokumentů, s vytvářením společných zásad 
nebo norem pro kontroly v oblasti vysílání 
pracovníků a s technologickým rozvojem, 
jakož i na základě jeho účinnosti, aby byly 
v případě potřeby navrženy jakékoli 
nezbytné změny nebo úpravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 607
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 

3. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá účinnost vnitrostátních 
kontrolních systémů, a to na základě 
zkušeností se systémem pro spolupráci a 
výměnu informací, s vytvořením 
jednotnějších, standardizovaných 
dokumentů, s vytvářením společných zásad 
nebo norem pro kontroly v oblasti vysílání 
pracovníků a s technologickým rozvojem, 
aby byly v případě potřeby navrženy 
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základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

jakékoli nezbytné změny nebo úpravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 608
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

3. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s doporučením společných zásad nebo 
norem pro kontroly v oblasti vysílání 
pracovníků a s technologickým rozvojem, 
jakož i na základě jeho účinnosti, aby byly 
v případě potřeby členským státům 
doporučeny jakékoli změny nebo úpravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 

3. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Evropská komise přezkoumá 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
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informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby se posoudila 
nezbytnost a proveditelnost digitálního 
systému předběžného oznamování v celé 
EU a aby byly v případě potřeby navrženy 
jakékoli nezbytné změny nebo úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

3. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá uplatňování 
vnitrostátních kontrolních opatření, a to na 
základě zkušeností se systémem pro 
spolupráci a výměnu informací, 
s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 611
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

3. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá uplatňování 
vnitrostátních kontrolních opatření, a to na 
základě zkušeností se systémem pro 
spolupráci a výměnu informací, 
s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

3. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá účinnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 613
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Během období vyslání pracovníka 
nesou odpovědnost za provádění inspekcí 
pracovních podmínek orgány nebo 
příslušný subjekt hostitelského členského 
státu. Mohou z vlastního podnětu 
vykonávat ověření skutkového stavu a 
kontroly a nejsou vázány výsledky 
předchozích kontrol.

Or. de

Pozměňovací návrh 614
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Během období vyslání pracovníka 
nesou odpovědnost za provádění inspekcí 
pracovních podmínek orgány nebo 
příslušný subjekt hostitelského členského 
státu. Mohou z vlastního podnětu 
vykonávat ověření skutkového stavu a 
kontroly.

Or. de

Pozměňovací návrh 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jak členský stát usazení, tak členský 
stát, do něhož jsou pracovníci vysíláni, má 
pravomoc kontrolovat zákonnost 
pracovněprávních vztahů a pracovních 
podmínek. V případě rozdílných výkladů 
má přednost právo členského státu, do 
něhož jsou pracovníci vysíláni.

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Během období vyslání pracovníka 
nesou orgány nebo příslušný subjekt 
členského státu, do něhož jsou pracovníci 
vysíláni, odpovědnost za provádění 
inspekcí pracovních podmínek. Mohou 
z vlastního podnětu vykonávat ověření 
skutkového stavu a kontroly a nejsou 
vázány výsledky ověření a kontrol, které 
provádí členský stát usazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Thomas Mann

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
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V zájmu důsledného provádění 
vnitrostátních kontrolních opatření je 
nezbytné, aby poskytovatelé služeb usazení 
v jiném členském státě, kteří vysílají 
pracovníky, jmenovali v zemi určení 
osobu oprávněnou přijímat zásilky. Této 
osobě lze doručit správní rozhodnutí nebo 
úřední dokumenty, jež mají právní účinky 
pro poskytovatele služeb usazeného 
v jiném členském státě.

Or. de


