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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že příslušnost k Unii 
se u státních příslušníků členských států 
zakládá především na možnosti 
zaměstnání v jiném státě v rámci 
jednotného trhu, je právo žít a pracovat
v jiném státě Unie základním prvkem 
občanství Unie, které smlouvy uznávají 
jako jednu ze základních svobod v rámci 
Unie;

Or. en

Odůvodnění

Volný pohyb osob je právo, které nemůže být občanům členských států Evropské unie 
odpíráno, a to včetně práva na práci, vzdělání nebo život v jakékoli jimi zvolené členské zemi. 
Proto musí být zajištěny veškeré podmínky umožňující volný pohyb pracovníků a jejich rodin 
tak, aby se zabránilo „sociálnímu dumpingu“. Nelze tolerovat jakýkoli typ diskriminace
v zemi, kde pracují, a je nutno zaručit všechna práva, včetně přístupu k veřejným službám, 
sociálnímu zabezpečení a odborovým právům.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Práva spojená s občanstvím Unie jsou 
obsažena v Listině základních práv 
Evropské unie. Její preambule stanoví, že 
Unie „do středu své činnosti staví 

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

a všeobecných hodnotách lidské 
důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity“
a „do středu své činnosti staví jednotlivce 
tím, že zavádí občanství Unie a vytváří 
prostor svobody, bezpečnosti a práva“. 
Hlava V Listiny stanoví „občanská práva“ 
včetně práva každého občana Unie na 
volný pohyb a pobyt na území členských 
států, jak je uvedeno v článku 45 a toto 
právo může být přiznáno v souladu se 
smlouvami státním příslušníkům třetích 
zemí s povolením k pobytu na území 
některého z členských států.

Or. en

Odůvodnění

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes cidadãos do 
Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e diferença de 
tratamento de cidadãos a habitar numa Europa que se diz plural e multicultural.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud jde o práva migrujících 
pracovníků a přínosy mobility jak pro 
hospodářství EU, tak hospodářství jejích 
členských států, patří ke klíčovým 
faktorům účinného provádění právních 
předpisů Unie v této oblasti zvyšování 
informovanosti zaměstnanců, příslušníků 
jejich rodin a zúčastněných stran o jejich 
právech, možnostech a nástrojích, které 
mají k dispozici k uplatňování své svobody 
pohybu. 

Or. en
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Odůvodnění

Informace pro občany o jejich občanských, sociálních a pracovních právech, které jsou
k dispozici, jsou nedostatečné a kladou volnému pohybu pracovníků v rámci EU vážné 
překážky. Je nezbytné, aby občané – pokud se hodlají usadit v jiném členském státě – byli
o svých právech dobře informováni, aby se zabránilo jejich vykořisťování ze strany 
zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit důsledky změn
v oblasti průmyslu, nových forem práce
a demografické změny pro trh práce, ale 
také zvýšit zaměstnatelnost lidí
a konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby uplatňovali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám, jež mají jako cestující
a turisté, nebo jejich zaměstnanecká
a odborová práva, jež mají jako 
zaměstnanci, zajišťující migrujícím 
pracovníkům rovné zacházení a to, aby 
nebyli využíváni jako levná pracovní síla.
Usnadnění svobody pohybu má potenciál 
zlepšit možnosti občanů plně využívat 
výhod jednotného trhu, mobilitu 
pracovníků by však mělo doprovázet 
zabezpečení sociální ochrany
a odborových práv a neměla by být 
některými zaměstnavateli interpretována 
jako příležitost ke snižování mezd, 
omezení sociální ochrany nebo obecně ke 
zhoršování pracovních podmínek. 

Or. en
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Odůvodnění

Právo na volný pohyb osob nemůže být občanům členských států Evropské unie odpíráno,
a to zahrnuje i právo na práci, vzdělání nebo život v jakékoli jimi zvolené členské zemi. Proto 
musí být zajištěny veškeré podmínky pro uskutečnění volného pohybu pracovníků a jejich 
rodin tak, aby se zabránilo „sociálnímu dumpingu“ a vykořisťování zahraničních pracovníků
a jejich rodin. Zejména je nutno zaručit rovný přístup k veřejným službám, sociálnímu 
zabezpečení a k odborářským právům.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Na možnost pracovat, studovat nebo žít v jiné zemi je možné pohlížet jako na formu osobního 
zdokonalování a zvyšování vlastní odborné kvalifikace. Je však třeba ve všech členských 
státech podněcovat a podporovat vytváření plnohodnotných pracovních míst, aby lidé mohli 
skutečně pracovat tam, kde chtějí, a nebyli nuceni opustit svou zemi jenom proto, že tam 
nemají vhodné podmínky.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním
a navzdory programům Unie zaměřeným
na prosazování svobody pohybu 
pracovníků nebo pracovní mobilitu, 
nadále přetrvává rozdíl mezi platnými 
právními předpisy a skutečností, s níž se 
občané setkávají, když toto právo chtějí 
vykonávat v praxi. Občané Unie, kromě 
toho, že na ně doléhá nejistota ohledně 
výhod mobility, mají dojem, že 
praktických překážek, jež musí překonávat
v souvislosti s životem a prací v jiné 
zemi Unie, je příliš mnoho a často čelí 
problémům souvisejícím s jejich státní 
příslušností, společenským a rodinným 
stavem či občanstvím, a to v důsledku 
nepřijatelných zákonných či 
administrativních opatření přijatých 
členskými státy, která nejsou obsažena
v předpisech Unie nebo jsou 
interpretována v rozporu s právními 
předpisy Unie .

Or. en

Odůvodnění

Informace pro občany o jejich občanských, sociálních a pracovních právech, které jsou
k dispozici, jsou nedostatečné a kladou volnému pohybu pracovníků v rámci EU vážné 
překážky. Je nezbytné, aby občané – pokud se hodlají usadit v jiném členském státě – byli
o svých právech dobře informováni, aby se zabránilo jejich vykořisťování ze strany 
zaměstnavatelů.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Podle právních předpisů Unie 
týkajících se volného pohybu pracovníků 
nesmí členské státy přímo ani nepřímo 
diskriminovat migrující pracovníky z Unie
a jejich rodiny v záležitostech týkajících se 
zaměstnání na základě jejich národnosti.
Právní předpisy Unie rovněž migrujícím 
pracovníkům přiznávají rovné zacházení, 
pokud jde o daňové a sociální výhody, 
členství v odborech, obecní byty a přístup 
jejich dětí k obecnému vzdělávání a 
k učňovskému i odbornému vzdělávání. 

Or. en

Odůvodnění

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia1, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Devem, por isso, ser salvaguardados todos os 
seus direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro. A igualdade de 
tratamento deve ser garantida, particularmente em matéria de acesso a serviços públicos, à 
segurança social, direitos sindicais e reagrupamento familiar.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

                                               
1 KOM(2011) 729 v konečném znění ze dne 11.11.2011.
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potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie, mělo by úsilí
o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie, včetně státních 
příslušníků třetích zemí, kteří mají 
povolení k pobyt na území některého 
členského státu či rodinní příslušníci ze 
třetích zemí a další rodinní příslušníci 
(např. partneři žijící ve společné 
domácnosti), kteří občany Unie 
doprovázejí či se za nimi stěhují, mělo by 
úsilí o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

Or. en

Odůvodnění

Pracovníkům ze třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území kteréhokoli členského státu,
a jejich rodinám by měla být zaručena stejná práva, jako každému občanu žijícímu v daném 
členském státě EU. Z tohoto důvodu by vyloučení těchto občanů z Evropského roku občanů 
(2013) bylo synonymem diskriminace a nerovného zacházení s občany, kteří žijí v Evropě, jež 
si říká pluralitní a multikulturní.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Aby se však mohli občané Unie 
fundovaně rozhodnout, zda využijí svého 
práva na volný pohyb, zlepšení jejich 
povědomí o právu na volný pohyb samo
o sobě nestačí; je podstatné, aby občané 
Unie byli rovněž náležitě informováni
o svých pracovních právech, jichž na 
základě pracovně právních předpisů Unie
v situacích přeshraničního kontextu 
požívají. Tyto informace jim dále umožní 
tato práva plně uplatňovat a chránit jejich 
pracovní práva, bez jakékoli diskriminace, 
aby volný pohyb nebyl za žádných 
okolností využíván k nerovnému 
zacházení či mzdovému a sociálnímu 
dumpingu. 

Or. en
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Odůvodnění

Všichni pracovníci si musí být vědomi svých práv, zejména svých pracovních práv. Všechny 
informace o právech pracovníků v každém členském státě musí být pracovníkům přístupné, 
aby se tak předešlo jejich vykořisťování ze strany zaměstnavatelů, platovým rozdílům
a sociálnímu dumpingu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. V souvislosti s mobilitou pracovníků
v Unii, zejména v přeshraničních 
regionech, by občané měli být rovněž 
informováni o Evropské službě 
zaměstnanosti a o jejím přínosu
k prosazování mobility pracovníků v celé 
Unii poskytováním informací všem 
občanům, včetně osob se zdravotním 
postižením, kteří mají v úmyslu pracovat
v zahraničí v jiném členském státě, 
ohledně volných pracovních míst, práv
a povinností souvisejících s migrací, 
vzdělání a příležitostí v oblasti odborného
vzdělávání a ohledně pracovních
a životních podmínek. 

Or. en

Odůvodnění

Volný pohyb osob je právo, které nemůže být občanům členských států Evropské unie 
odpíráno, a to včetně práva na práci, vzdělání nebo život v jakékoli jimi zvolené zemi. Síť 
Evropské služby zaměstnanosti (EURES) může být prostředkem k předávání informací
o pracovních právech a příležitostech v jiných členských státech EU.
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Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Volný pohyb osob je právo, které nemůže být občanům členských států Evropské unie 
odpíráno, a to včetně práva na práci, vzdělání nebo život v jakékoli jimi zvolené členské zemi. 

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, bez 
jakékoli diskriminace na základě státní 
příslušnosti či etnického původu, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti
a vzájemné porozumění mezi občany Unie
a vazbu mezi občany a Unií.

Or. en

Odůvodnění

Pracovníkům ze třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území kteréhokoli členského státu,
a jejich rodinám by měla být zaručena stejná práva, jako každému občanu žijícímu v daném 
členském státě EU. Z tohoto důvodu by vyloučení těchto občanů z Evropského roku občanů 
2013 bylo synonymem diskriminace a nerovného zacházení s občany, kteří žijí v Evropě, jež si 
říká pluralitní a multikulturní.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

− podpora činností zaměřených na boj 
proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti s cílem překonat předsudky, 
které mají dopad na právo občanů na 
volný pohyb a na jejich právo pracovat
a žít v jiném členském státě. 

Or. en

Odůvodnění

Informace pro občany o jejich občanských, sociálních a pracovních právech, které jsou
k dispozici, jsou nedostatečné a kladou volnému pohybu pracovníků v rámci EU vážné 
překážky. Je nezbytné, aby občané – pokud se hodlají usadit v jiném členském státě – byli
o svých právech dobře informováni, aby se zabránilo jejich vykořisťování ze strany 
zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– konference a akce na podporu diskusí
a ke zlepšení povědomí o významu
a výhodách práva na volný pohyb a pobyt
a obecněji o právech občanů jakožto 
občanů Unie, včetně práv rodinných 
příslušníků ze třetích zemí, kteří 
doprovázejí občany Unie či se za nimi 
stěhují do jiného členského státu,

Or. en

Odůvodnění

Pracovníkům ze třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území kteréhokoli členského státu,
a jejich rodinám by měla být zaručena stejná práva, jako každému občanu žijícímu v daném 
členském státě EU. Z tohoto důvodu by vyloučení těchto občanů z Evropského roku občanů 
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2013 bylo synonymem diskriminace a nerovného zacházení s občany, kteří žijí v Evropě, jež si 
říká pluralitní a multikulturní.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– posílení úlohy a zviditelnění 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direct ,Vaše Evropa a služby EURES
jakožto klíčových prvků centralizovaného 
informačního systému o právech občanů 
Unie a informací o právech pracovníků
a jejich rodinných příslušníků v příslušné 
zemi, kde je zaměstnání, a rovněž 
iniciativ, jako je např. Mládí v pohybu,

Or. en

Odůvodnění

Volný pohyb osob je právo, které nemůže být občanům členských států Evropské unie 
odpíráno, a to včetně práva na práci, vzdělání nebo život v jakékoli jimi zvolené zemi. Síť 
EURES může být prostředkem k předávání informací o pracovních právech a příležitostech
v jiných členských státech EU.


