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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Zmysel pre občianstvo Únie je u 
občanov členských štátov čiastočne 
založený na možnosti zamestnať sa na 
inom mieste v rámci jednotného trhu, 
a teda právo žiť a pracovať v inej krajine 
Únie je základným prvkom občianstva 
Únie uznaným v zmluvách a jednou zo 
základných slobôd Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Voľný pohyb osôb je právo, ktoré občanom členských štátov EÚ nemožno uprieť, a zahŕňa 
právo pracovať, študovať a žiť v členskom štáte podľa svojho výberu. Z toho vyplýva, že treba 
vytvoriť všetky potrebné podmienky na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov a ich rodín, 
aby sa zamedzilo „sociálnemu dumpingu“. Diskriminácia akéhokoľvek druhu v krajine, 
v ktorej sú takíto pracovníci zamestnaní, je neprijateľná. Treba zaručiť všetky práva vrátane 
prístupu k verejným službám a sociálnym dávkam, ako aj odborárske práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Práva vyplývajúce z občianstva Únie sú 
začlenené do Charty základných práv 
Európskej únie. Podľa preambuly charty 
Únia „do stredobodu svojej činnosti stavia 
človeka, a to zavedením občianstva Únie 

(3) Práva vyplývajúce z občianstva Únie sú 
začlenené do Charty základných práv 
Európskej únie. Podľa preambuly charty je
Únia „založená na nedeliteľných 
a univerzálnych hodnotách ľudskej 
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a vytvorením priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti“. V hlave 
V charty sa ustanovujú „práva občanov“ 
vrátane práva každého občana Únie na 
slobodný pohyb a pobyt na území 
členských štátov uvedeného v článku 45. 

dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity“ 
a „do stredobodu svojej činnosti stavia 
človeka, a to zavedením občianstva Únie 
a vytvorením priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti“. V hlave 
V charty sa ustanovujú „práva občanov“ 
vrátane práva každého občana Únie na 
voľný pohyb a pobyt na území členských 
štátov uvedeného v článku 45 a toto právo 
možno v súlade so zmluvami priznať 
štátnym príslušníkom tretích krajín 
s legálnym pobytom na území členského 
štátu.

Or. en

Odôvodnenie

As is stated in the Commission's report to the Council on the free movement of Bulgarian and 
Romanian workers, third-country workers residing legally in a Member State and their 
families have the same rights as any citizen who is resident in an EU Member State. To 
exclude persons in this category from the European Year of Citizens (2013) would constitute 
discrimination and differential treatment at the expense of persons living in a Europe which 
considers itself to be plural and multicultural.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Z hľadiska práv migrujúcich 
pracovníkov a prínosov mobility pre
hospodárstva EÚ a jej členských štátov je 
kľúčovým faktorom účinného 
vykonávania právnych predpisov Únie v 
tejto oblasti zvýšená informovanosť 
zamestnancov, ich rodinných príslušníkov 
a zúčastnených strán o ich právach, 
možnostiach a nástrojoch, ktoré majú k 
dispozícii na uplatňovanie svojej slobody 
pohybu.

Or. en

Odôvodnenie
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Informácie, ktoré majú občania v súčasnosti k dispozícii o svojich občianskych, sociálnych 
a zamestnaneckých právach, sú nedostatočné a táto skutočnosť je výraznou prekážkou 
voľného pohybu pracovníkov v EÚ. Je potrebné, aby občania pri sťahovaní do iných 
členských štátov boli primerane informovaní o svojich právach, aby sa zamedzilo ich 
zneužívaniu zo strany zamestnávateľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Najmä slobodný pohyb a mobilita 
pracovníkov pomáhajú riešiť dôsledky 
demografickej zmeny na trhu práce, 
pričom súčasne zvyšujú zamestnateľnosť 
ľudí a zlepšujú konkurencieschopnosť 
európskych výrobných odvetví. Slobodný
pohyb súčasne buď umožňuje, ako 
základnú podmienku, alebo stimuluje 
uplatňovanie širokého spektra práv 
občanov, ktoré majú k dispozícii podľa 
právnych predpisov Únie, medzi ktoré 
patria práva spotrebiteľov na prístup 
k tovaru a službám alebo práva cestujúcich 
a turistov. Podpora slobodného pohybu má 
preto potenciál posilniť možnosti občanov 
v plnej miere využiť jednotný trh, pričom 
je kľúčovým podnecovateľom rastu.

(7) Najmä voľný pohyb a mobilita 
pracovníkov pomáhajú riešiť dôsledky 
zmeny v oblasti priemyslu, nových foriem 
práce a demografickej zmeny na trhu 
práce, pričom súčasne zvyšujú 
zamestnateľnosť ľudí a zlepšujú 
konkurencieschopnosť európskych 
výrobných odvetví. Voľný pohyb súčasne 
buď umožňuje, ako základnú podmienku, 
alebo stimuluje uplatňovanie širokého 
spektra práv občanov, ktoré majú 
k dispozícii podľa právnych predpisov 
Únie, medzi ktoré patria práva 
spotrebiteľov na prístup k tovaru 
a službám, práva cestujúcich a turistov 
alebo ich zamestnanecké a odborárske 
práva, ktoré majú ako zamestnanci, 
pričom sa zabezpečí rovnaké 
zaobchádzanie s migrujúcimi občanmi 
a to, aby neboli využívaní ako lacná 
pracovná sila. Podpora voľného pohybu 
má potenciál posilniť možnosti občanov 
v plnej miere využiť jednotný trh,
pracovná mobilita by sa však mala 
kombinovať so zaistením práv 
pracovníkov v oblasti sociálneho 
zabezpečenia a ich odborárskych práv 
a nemala by byť niektorými 
zamestnávateľmi chápaná ako príležitosť 
na zníženie miezd, obmedzenie sociálneho 
zabezpečenia či celkové zhoršenie 
pracovných podmienok.

Or. en
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Odôvodnenie

Voľný pohyb je právo, ktoré občanom členských štátov EÚ nemožno uprieť, a zahŕňa právo 
pracovať, študovať a žiť v členskom štáte podľa svojho výberu. Z toho vyplýva, že treba 
vytvoriť všetky potrebné podmienky na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov a ich rodín, 
aby sa zamedzilo „sociálnemu dumpingu“ a zneužívaniu zahraničných pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov. Osobitne je potrebné zaručiť rovnaký prístup k verejným službám 
a sociálnym dávkam, ako aj odborárske práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Občania Únie si veľmi cenia právo na 
slobodný pohyb a pobyt na území 
členských štátov ako základné individuálne 
právo odvodené z občianstva Únie. Ako 
také demonštruje a podporuje lepšie 
pochopenie hodnoty európskej integrácie, 
ako aj zúčastňovanie sa občanov na 
formovaní Európskej únie. Pri rozširovaní 
aspektov svojho života za vnútroštátne 
hranice cestovaním do iných členských 
štátov alebo usadením sa v týchto štátoch si 
občania uvedomujú a využívajú široké 
spektrum práv, ktoré sú im udelené na 
základe právnych predpisov Únie 
v cezhraničných situáciách. Uplatňovanie 
práva na slobodný pohyb a pobyt preto 
prispieva k tomu, že občianstvo Únie sa 
stáva skutočnou realitou v každodennom 
živote občanov.

(8) Občania Únie si veľmi cenia právo na 
voľný pohyb, prácu a pobyt na území 
členských štátov ako základné individuálne 
právo a možnosť osobného rozvoja v 
profesionálnej oblasti odvodené 
z občianstva Únie. Ako také demonštruje 
a podporuje lepšie pochopenie hodnoty 
európskej integrácie, ako aj zúčastňovanie 
sa občanov na formovaní Európskej únie. 
Pri rozširovaní aspektov svojho života 
za vnútroštátne hranice cestovaním do 
iných členských štátov alebo usadením sa v 
týchto štátoch si občania uvedomujú 
a využívajú široké spektrum práv, ktoré sú 
im udelené na základe právnych predpisov 
Únie v cezhraničných situáciách. 
Uplatňovanie práva na voľný pohyb 
a pobyt preto prispieva k tomu, že 
občianstvo Únie sa stáva skutočnou 
realitou v každodennom živote občanov.

Or. en

Odôvodnenie

Príležitosť pracovať, študovať alebo žiť v inej krajine možno považovať za prostriedok 
osobného rozvoja a zvýšenia odbornej kvalifikácie. Na vytváranie pracovných miest je však 
potrebné poskytovať stimuly a podporu a s tým spojené práva vo všetkých členských štátoch, 
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aby sa práca v krajine vlastného výberu mohla stať skutočnosťou a nikto nebol nútený opustiť 
svoju domovskú krajinu len pre nepriaznivé podmienky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Napriek tomu, že právo na slobodný
pohyb a pobyt je pevne zakotvené 
v primárnom práve Únie a značne 
rozvinuté v sekundárnom práve, stále 
existuje medzera medzi uplatniteľnými 
právnymi predpismi a realitou, ktorej čelia 
občania, keď sa snažia uplatniť toto právo 
v praxi. Okrem neistoty, pokiaľ ide 
o výhody byť mobilným, občania Únie 
vnímajú príliš mnoho praktických 
prekážok, ktoré bránia tomu, aby žili
a pracovali niekde inde v Únii.

(9) Napriek tomu, že právo na voľný pohyb 
a pobyt je pevne zakotvené v primárnom 
práve Únie a značne rozvinuté 
v sekundárnom práve, a napriek 
programom Únie zameraným na podporu 
voľného pohybu pracovníkov alebo 
pracovnej mobility stále existuje medzera 
medzi uplatniteľnými právnymi predpismi 
a realitou, ktorej čelia občania, keď sa 
snažia uplatniť toto právo v praxi. Okrem 
neistoty, pokiaľ ide o výhody byť 
mobilným, občania Únie vnímajú príliš 
mnoho praktických prekážok a často sú 
vystavení ťažkostiam v súvislosti so svojou 
štátnou príslušnosťou, sociálnym 
statusom, osobným stavom alebo 
občianstvom, a to pre neprijateľné právne 
a administratívne opatrenia uložené 
členskými štátmi, ktoré nie sú stanovené v 
pravidlách Únie alebo sa interpretujú 
spôsobom, ktorý je v rozpore s právom 
Únie, pokiaľ ide o život a prácu niekde 
inde v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie, ktoré majú občania v súčasnosti k dispozícii o svojich občianskych, sociálnych 
a zamestnaneckých právach, sú nedostatočné a táto skutočnosť je výraznou prekážkou 
voľného pohybu pracovníkov v EÚ. Je potrebné, aby občania pri sťahovaní do iných 
členských štátov boli primerane informovaní o svojich právach, aby sa zamedzilo ich 
zneužívaniu zo strany zamestnávateľov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a.Podľa práva Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov členské štáty nesmú 
v otázkach týkajúcich sa zamestnania 
uplatňovať voči migrujúcim pracovníkom 
v Únii a ich rodinám žiadnu priamu ani 
nepriamu diskrimináciu na základe 
štátnej príslušnosti. Právo Únie takisto 
oprávňuje migrujúcich pracovníkov 
v Únii na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o daňové a sociálne výhody, členstvo 
v odboroch, verejné byty a prístup ich detí 
k všeobecnému vzdelaniu, učňovskej 
príprave a odbornému vzdelávaniu.

Or. en

Odôvodnenie

As is stated in the Commission's report to the Council on the free movement of Bulgarian and 
Romanian workers, third-country workers residing legally in a Member State and their 
families have the same rights as any citizen who is resident in an EU Member State. It is 
therefore necessary to ensure all of these people's rights when they move to another Member 
State. Equality of treatment must be guaranteed, especially as regards access to public 
services and social security, trade union rights and family reunion.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Vzhľadom na to, že právo na slobodný
pohyb značne zlepšuje život jednotlivcov, 
je nevyhnutné, aby informácie o existencii 
tohto práva a podmienkach na jeho 
uplatnenie boli k dispozícii v čo najširšej 
miere. Keďže potenciálnymi príjemcami 
tohto práva sú všetci občania Únie, snahy 
o zvyšovanie informovanosti by sa mali 

(11) Vzhľadom na to, že právo na voľný
pohyb značne zlepšuje život jednotlivcov, 
je nevyhnutné, aby informácie o existencii 
tohto práva a podmienkach na jeho 
uplatnenie boli k dispozícii v čo najširšej 
miere. Keďže potenciálnymi príjemcami 
tohto práva sú všetci občania Únie vrátane 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
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vyvinúť v celej Únii. s legálnym pobytom na území niektorého 
členského štátu alebo rodinných 
príslušníkov z tretích krajín a ďalších 
rodinných príslušníkov (napríklad 
partnerov de facto), ktorí sprevádzajú 
občanov Únie alebo sa za nimi sťahujú, 
snahy o zvyšovanie informovanosti by sa 
mali vyvinúť v celej Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Pracovníkom z tretích krajín s legálnym pobytom v niektorom členskom štáte a ich rodinám 
sa musia zaručiť tie isté práva ako každému občanovi, ktorý má pobyt v členskom štáte EÚ. 
Vylúčiť osoby v tejto kategórii z Európskeho roka občanov (2013) by znamenalo 
diskrimináciu a rozdielne zaobchádzanie na úkor osôb žijúcich v Európe, ktorá samu seba 
považuje za pluralitnú a multikultúrnu spoločnosť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Aby však občania Únie mohli 
informovane rozhodnúť o tom, či si 
uplatniť svoje právo na slobodný pohyb, 
nestačí zvýšiť samotnú informovanosť 
o ich práve na slobodný pohyb; je 
nevyhnutné, aby občania Únie boli 
primerane informovaní aj o ďalších
právach, ktoré majú k dispozícii podľa 
právnych predpisov Únie v cezhraničnom 
kontexte. Tieto informácie im umožnia aj 
v plnej miere požívať tieto práva, ak sa 
rozhodnú využiť svoje právo na slobodný 
pohyb.

(12) Aby však občania Únie mohli 
informovane rozhodnúť o tom, či si 
uplatniť svoje právo na voľný pohyb, 
nestačí zvýšiť samotnú informovanosť 
o ich práve na voľný pohyb; je nevyhnutné, 
aby občania Únie boli primerane 
informovaní o svojich pracovných
právach, ktoré majú k dispozícii podľa 
pracovnoprávnych predpisov Únie 
v cezhraničnom kontexte. Tieto informácie 
im umožnia aj v plnej miere požívať tieto 
práva a chrániť ich pracovné práva bez 
akejkoľvek diskriminácie, aby sa voľný 
pohyb nikdy nezneužíval na účely 
rozdielneho zaobchádzania, mzdového 
a sociálneho dumpingu.

Or. en

Odôvodnenie
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Všetci pracovníci by mali byť informovaní o svojich právach a najmä svojich 
zamestnaneckých právach. Pracovníci by mali mať úplný prístup k informáciám o svojich 
zamestnaneckých právach vo všetkých členských štátoch. Zamedzí sa tým zneužívaniu zo 
strany zamestnávateľov, diskriminácii v oblasti miezd a sociálnemu dumpingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. Občania by takisto mali byť 
informovaní o sieti EURES v súvislosti s 
mobilitou pracovnej sily v Únii, najmä v 
cezhraničných regiónoch, a o jej prínose k 
podpore pracovnej mobility v celej Únii 
poskytovaním informácií všetkým 
občanom vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktorí majú v úmysle 
pracovať v inom členskom štáte, 
o voľných pracovných miestach, právach 
a povinnostiach spojených s migráciou, o 
možnostiach vzdelávania a odborného 
vzdelávania a o pracovných a životných 
podmienkach. 

Or. en

Odôvodnenie

Voľný pohyb osôb je právo, ktoré občanom členských štátov EÚ nemožno uprieť, a zahŕňa 
právo pracovať, študovať a žiť v členskom štáte podľa svojho výberu. Sieť EURES má 
potenciál pôsobiť ako prostriedok na odovzdávanie informácií o pracovných právach 
a pracovných príležitostiach v iných členských štátoch.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– zvýšiť informovanosť občanov Únie 
o tom, ako môžu skutočne využiť práva 
a politiky Únie, keď žijú v inom členskom 
štáte, a stimulovať ich aktívnu účasť v 
občianskych fórach zameraných na politiky 

– zvýšiť informovanosť občanov Únie 
o tom, ako môžu skutočne využiť práva 
a politiky Únie, keď žijú a pracujú v inom 
členskom štáte, a stimulovať ich aktívnu 
účasť v občianskych fórach zameraných na 
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a problémy Únie, politiky a problémy Únie,

Or. en

Odôvodnenie

Voľný pohyb osôb je právo, ktoré občanom členských štátov EÚ nemožno uprieť, a zahŕňa 
právo pracovať, študovať a žiť v členskom štáte podľa svojho výberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– stimulovať diskusiu o vplyve a potenciáli 
práva na voľný pohyb, ako neodňateľného 
aspektu občianstva Únie, najmä pokiaľ ide 
o posilnenie spoločenskej súdržnosti 
a vzájomného porozumenia medzi občanmi 
Únie a väzby medzi občanmi a Úniou. 

– stimulovať diskusiu o vplyve a potenciáli 
práva na voľný pohyb ako neodňateľného 
aspektu občianstva Únie, a to bez 
akejkoľvek diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti alebo etnického 
pôvodu, najmä pokiaľ ide o posilnenie 
spoločenskej súdržnosti a vzájomného 
porozumenia medzi občanmi Únie a väzby 
medzi občanmi a Úniou.

Or. en

Odôvodnenie

Pracovníkom z tretích krajín s legálnym pobytom v členskom štáte a ich rodinám sa musia 
zaručiť tie isté práva ako každému občanovi, ktorý má pobyt v členskom štáte EÚ. Vylúčiť 
osoby v tejto kategórii z Európskeho roka občanov (2013) by znamenalo diskrimináciu 
a rozdielne zaobchádzanie na úkor osôb žijúcich v Európe, ktorá samu seba považuje za 
pluralitnú a multikultúrnu spoločnosť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– podporovať činnosti zamerané na boj 
proti diskriminácii na základe štátnej 
príslušnosti s cieľom prekonať 
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predsudky, ktoré majú vplyv na právo 
občanov na voľný pohyb a ich právo 
pracovať a žiť v inom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie, ktoré majú občania v súčasnosti k dispozícii o svojich občianskych, sociálnych 
a zamestnaneckých právach, sú nedostatočné a táto skutočnosť je výraznou prekážkou 
voľného pohybu pracovníkov v EÚ. Je potrebné, aby občania pri sťahovaní do iných 
členských štátov boli primerane informovaní o svojich právach, aby sa zamedzilo ich 
zneužívaniu zo strany zamestnávateľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– konferencie a akcie na podporu diskusie 
a zvýšenie informovanosti o význame 
a prínosoch práva na slobodný pohyb 
a pobyt a všeobecnejšie práva občanov ako 
občanov Únie,

– konferencie a akcie na podporu diskusie 
a zvýšenie informovanosti o význame 
a prínosoch práva na voľný pohyb a pobyt 
a všeobecnejšie práva občanov ako 
občanov Únie vrátane práv rodinných 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
sprevádzajú občanov Únie 
odchádzajúcich do iného členského štátu 
alebo sa za nimi sťahujú,

Or. en

Odôvodnenie

Pracovníkom z tretích krajín s legálnym pobytom v členskom štáte a ich rodinám sa musia 
zaručiť tie isté práva ako každému občanovi, ktorý má pobyt v členskom štáte EÚ. Vylúčiť 
osoby v tejto kategórii z Európskeho roka občanov (2013) by znamenalo diskrimináciu 
a rozdielne zaobchádzanie na úkor osôb žijúcich v Európe, ktorá samu seba považuje za 
pluralitnú a multikultúrnu spoločnosť.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– posilňovanie úlohy a zviditeľnenie 
viacjazyčných webových portálov Europe 
Direct a Your Europe, ktoré predstavujú 
kľúčové prvky systému poskytujúceho 
informácie o právach občanov Únie na 
jednom mieste,

– posilňovanie úlohy a zviditeľnenie 
viacjazyčných webových portálov Europe 
Direct, Your Europe a EURES, ktoré 
predstavujú kľúčové prvky systému 
poskytujúceho informácie o právach 
občanov Únie na jednom mieste 
a informácie o právach pracovníkov a ich 
rodín v príslušnej krajine zamestnania, 
ako aj  o iniciatívach, ako je Mládež v 
pohybe,

Or. en

Odôvodnenie

Voľný pohyb osôb je právo, ktoré občanom členských štátov EÚ nemožno uprieť, a zahŕňa 
právo pracovať, študovať a žiť v členskom štáte podľa svojho výberu. Sieť EURES má 
potenciál pôsobiť ako prostriedok na odovzdávanie informácií o pracovných právach 
a pracovných príležitostiach v iných členských štátoch.  


