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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Občutek državljanov držav članic, da 
so državljani Unije, deloma črpa svojo 
moč iz možnosti zaposlovanja drugje na 
enotnem trgu, zato je pravica, da živijo in 
delajo v drugi državi Unije osnovna 
sestavina državljanstva Unije, ki je 
priznana s Pogodbami, ter ena temeljnih 
svoboščin Unije.

Or. en

Obrazložitev

Prosto gibanje ljudi je pravica, ki se je državljanom Evropske unije ne sme zanikati, vključuje 
pa pravico do dela, študija in prebivanja v državi članici, ki si jo izberejo sami. Zato je treba 
ustvariti vse potrebne pogoje, da se zagotovi prosto gibanje delavcev in njihovih družin, da se 
izognemo socialnemu dumpingu. Vsaka oblika diskriminacije v državi zaposlitve teh delavcev 
je nesprejemljiva. Jamčiti je treba vse pravice, vključno dostop do javnih storitev in socialnih 
ugodnosti, pa tudi sindikalne pravice.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pravice, ki izhajajo iz državljanstva 
Unije, so zajete tudi v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah. V skladu s 
Preambulo Listine Unija „postavlja 
posameznika v središče svojih dejavnosti z 

(3) Pravice, ki izhajajo iz državljanstva 
Unije, so zajete tudi v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah. V skladu s 
Preambulo Listine Unija temelji na 
nedeljivih in univerzalnih vrednotah 
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vzpostavitvijo državljanstva Unije in 
oblikovanjem območja svobode, varnosti 
in pravice.“ Naslov V Listine določa
„Pravice državljanov“, vključno s členom 
45, v skladu s katerim ima vsak državljan 
Unije pravico do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic.

človekovega dostojanstva, svobode, 
enakopravnosti in solidarnosti in postavlja 
posameznika v središče svojih dejavnosti z 
vzpostavitvijo državljanstva Unije in 
oblikovanjem območja svobode, varnosti 
in pravice. Naslov V Listine določa
„Pravice državljanov“, vključno s členom 
45, v skladu s katerim ima vsak državljan 
Unije pravico do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic, v 
skladu s Pogodbami pa se lahko ta 
pravica podeli državljanom tretjih držav, 
ki zakonito prebivajo na ozemlju države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ključni dejavnik za učinkovito 
izvajanje zakonodaje Unije na področju 
pravic delavcev migrantov in koristi, ki jih 
prinaša mobilnost gospodarstvu Evropske 
unije in njenih držav članic, je osveščanje 
zaposlenih, njihovih družinskih članov in 
zainteresiranih strani o njihovih pravicah, 
možnostih in orodjih, ki so jim na voljo za 
uveljavljanje njihove pravice do prostega 
gibanja. 

Or. en
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Obrazložitev

Sedanja obveščenost državljanov o njihovih civilnih in socialnih pravicah ter pravicah 
zaposlenih je nezadostna, kar ustvarja znatne prepreke za prosto gibanje delavcev v Evropski 
uniji. Državljane je treba ustrezno obvestiti o pravicah, ki jih imajo, kadar se preselijo v 
drugo državo članico, da jih delodajalci ne bodo izkoriščali. 

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prosto gibanje in mobilnost delavcev 
pomagata zlasti reševati vprašanje posledic 
demografskih sprememb na trgu dela ter 
krepiti zaposljivost ljudi in konkurenčnost 
evropskih industrij. Prosto gibanje je hkrati 
nujni pogoj in spodbuda za uveljavljanje 
vrste pravic, ki jih imajo državljani na 
podlagi prava EU, kot so pravice, ki jih 
imajo kot potrošniki, da dostopajo do blaga 
in storitev, ali pravice, ki jih imajo kot 
potniki in turisti. Olajševanje prostega 
gibanja lahko tako poveča možnosti 
državljanov za celovito izrabljanje 
enotnega trga, hkrati pa je lahko ključni 
dejavnik rasti.

(7) Prosto gibanje in mobilnost delavcev 
pomagata zlasti reševati vprašanje posledic
industrijskih sprememb, novih delovnih 
vzorcev in demografskih sprememb na trgu 
dela ter krepiti zaposljivost ljudi in 
konkurenčnost evropskih industrij. Prosto 
gibanje je hkrati nujni pogoj in spodbuda 
za uveljavljanje vrste pravic, ki jih imajo 
državljani na podlagi prava EU, kot so 
pravice, ki jih imajo kot potrošniki, da 
dostopajo do blaga in storitev, pravice, ki 
jih imajo kot potniki in turisti ali njihove 
pravice zaposlenih in sindikalne pravice, 
ki jih imajo kot delavci, da se zagotovi 
enaka obravnava državljanov migrantov 
in prepreči njihovo izkoriščanje kot 
poceni delovne sile. Olajševanje prostega 
gibanja lahko tako poveča možnosti 
državljanov za celovito izrabljanje 
enotnega trga, hkrati pa je lahko ključni 
dejavnik rasti, toda mobilnost delovne sile 
bi morala biti združena z varovanjem 
socialne varnosti delavcev in sindikalnih 
pravic, posamezni delodajalci pa je ne bi 
smeli tolmačiti kot možnost zmanjševanja 
plač, socialne varnosti ali da na splošno 
poslabšajo delovne pogoje.

Or. en

Obrazložitev
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Prosto gibanje je pravica, ki se je državljanom Evropske unije ne sme zanikati, vključuje pa 
pravico do dela, študija in prebivanja v državi članici, ki si jo izberejo sami. Zato je treba 
ustvariti vse potrebne pogoje, da se zagotovi prosto gibanje delavcev in njihovih družin, da se 
izognemo socialnemu dumpingu in izkoriščanju tujih delavcev ter oseb, ki so od njih odvisne. 
Natančneje, jamčiti jim je treba enak dostop do javnih storitev in socialnih ugodnosti, pa tudi 
sindikalne pravice.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pravico do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic 
državljani Unije cenijo kot eno bistvenih 
individualnih pravic, ki izhajajo iz 
državljanstva Unije. Pravica kot taka 
izkazuje in spodbuja boljše razumevanje 
vrednosti evropske integracije ter 
sodelovanja državljanov pri oblikovanju 
Evropske unije. Državljani, ki potujejo v 
druge države članice ali se tam naselijo, se 
seznanjajo s širokim razponom pravic, ki 
jih zagotavlja pravo EU v čezmejnih 
situacijah, ter jih uveljavljajo.
Uveljavljanje pravice do prostega gibanja 
in prebivanja torej prispeva k temu, da 
državljanstvo Unije postaja oprijemljiva 
resničnost v vsakdanjem življenju 
državljanov.

(8) Pravico do prostega gibanja, dela in 
prebivanja na ozemlju držav članic 
državljani Unije cenijo kot eno bistvenih 
individualnih pravic in osebno izboljšanje 
na poklicni ravni, ki izhajajo iz 
državljanstva Unije. Pravica kot taka 
izkazuje in spodbuja boljše razumevanje 
vrednosti evropske integracije ter 
sodelovanja državljanov pri oblikovanju 
Evropske unije. Državljani, ki potujejo v 
druge države članice ali se tam naselijo, se 
seznanjajo s širokim razponom pravic, ki 
jih zagotavlja pravo EU v čezmejnih 
situacijah, ter jih uveljavljajo.
Uveljavljanje pravice do prostega gibanja 
in prebivanja torej prispeva k temu, da 
državljanstvo Unije postaja oprijemljiva 
resničnost v vsakdanjem življenju 
državljanov.

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da ljudje delajo, študirajo ali prebivajo v drugi državi lahko vidimo kot sredstvo 
osebnostnega razvoja in izboljšanja poklicnih kvalifikacij.  Vendar pa je treba zagotoviti 
pobude in podporo za ustvarjanje delovnih mest s pravicami v vseh državah članicah, da bo 
postala možnost izbire kraja dela resničnost in ne bo nihče prisiljen zapustiti domovino zgolj 
zaradi neustreznih razmer. 
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kljub dejstvu, da je pravica do prostega 
gibanja in prebivanja trdno zasidrana v 
primarnem pravu Unije in znatno razvita v 
sekundarnem pravu, še vedno obstaja vrzel 
med veljavnimi pravnimi predpisi in 
resničnostjo, s katero se spopadajo 
državljani, kadar želijo uveljaviti to 
pravico v praksi. Poleg negotovosti glede 
prednosti, ki jih omogoča mobilnost, 
državljani Unije izpostavljajo preštevilne 
ovire za življenje in delo drugod v Uniji.

(9) Kljub dejstvu, da je pravica do prostega 
gibanja in prebivanja trdno zasidrana v 
primarnem pravu Unije in znatno razvita v 
sekundarnem pravu in programih Unije,
namenjenih spodbujanju prostega gibanja 
delavcev ali poklicne mobilnosti, še vedno 
obstaja vrzel med veljavnimi pravnimi 
predpisi in resničnostjo, s katero se 
spopadajo državljani, kadar želijo 
uveljaviti to pravico v praksi. Poleg 
negotovosti glede prednosti, ki jih 
omogoča mobilnost, državljani Unije 
izpostavljajo preštevilne ovire za življenje 
in delo drugod v Uniji in se soočajo s 
težavami zaradi narodnostne pripadnosti, 
družbenega in zakonskega statusa ali 
državljanstva, zaradi nesprejemljivih 
pravnih in upravnih ukrepov, ki jih 
uvedejo države članice, niso pa določeni s 
pravili Unije ali pa se jih tolmači v 
nasprotju s pravom Unije.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja obveščenost državljanov o njihovih civilnih in socialnih pravicah ter pravicah 
zaposlenih je nezadostna, kar ustvarja znatne prepreke za prosto gibanje delavcev v Evropski
uniji. Državljane je treba ustrezno obvestiti o pravicah, ki jih imajo, kadar se preselijo v 
drugo državo članico, da jih ne bodo izkoriščali delodajalci. 
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Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10(a). Po pravu Unije o prostem gibanju 
delavcev države članice ne smejo 
posredno ali neposredno diskriminirati 
delavcev migrantov in njihovih družin na 
podlagi državljanstva v zadevah, 
povezanih z zaposlitvijo. Po pravu Unije 
so delavci migranti Unije upravičeni do 
enake obravnave na področju davčnih in 
socialnih ugodnosti, članstva v sindikatih, 
javnih stanovanj, dostopa njihovih otrok 
do splošne izobrazbe, vajeništva in 
poklicnega izobraževanja.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ker pravica do prostega gibanja 
znatno izboljšuje življenja posameznikov, 
je bistveno, da so informacije o obstoju te 
pravice in pogojih za njeno uveljavljanje
čim širše dostopne. Potencialni upravičenci 
te pravice so vsi državljani Unije, zato si je 

(11) Ker pravica do prostega gibanja 
znatno izboljšuje življenja posameznikov, 
je bistveno, da so informacije o obstoju te 
pravice in pogojih za njeno uveljavljanje 
čim širše dostopne. Potencialni upravičenci 
te pravice so vsi državljani Unije, tudi 

                                               
1 COM(2011)729 final of 11.11.2011
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treba prizadevati za izboljšanje 
ozaveščenosti v Uniji.

državljani tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo na ozemlju države članice ali 
družinski člani (tudi na primer dejanski 
partnerji) iz tretjih držav, ki spremljajo 
državljane Unije ali se jim pridružijo, zato 
si je treba prizadevati za izboljšanje 
ozaveščenosti v Uniji

Or. en

Obrazložitev

Delavci iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, ter njihove družine, uživajo 
enake pravice kot vsak državljan, ki prebiva v državi članici EU. Če bi izključili to skupino 
ljudi iz evropskega leta državljanstva (2013) bi to pomenilo diskriminacijo in drugačno 
obravnavo na škodo oseb, ki živijo v Evropi, ki zase meni, da je pluralistična in večkulturna.  

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se bodo državljani Unije lahko 
premišljeno odločali, ali naj izkoristijo 
svojo pravico do prostega gibanja, pa ni 
dovolj okrepiti njihovo ozaveščenost o 
pravici do prostega gibanja kot taki;
bistveno je, da so državljani Unije 
primerno obveščeni tudi o drugih pravicah, 
ki jim jih zagotavlja pravo Unije v 
čezmejnih situacijah. Te informacije jim 
bodo zagotovile tudi, da te pravice v celoti 
užijejo, če se odločijo uveljavljati svojo 
pravico do prostega gibanja.

(12) Da se bodo državljani Unije lahko 
premišljeno odločali, ali naj izkoristijo 
svojo pravico do prostega gibanja, pa ni 
dovolj okrepiti njihovo ozaveščenost o 
pravici do prostega gibanja kot taki;
bistveno je, da so državljani Unije 
primerno obveščeni tudi o delavskih
pravicah, ki jim jih zagotavlja delovno
pravo Unije v čezmejnih situacijah. Te 
informacije jim bodo zagotovile tudi, da te 
pravice v celoti užijejo in da zaščitijo svoje 
delavske pravice brez diskriminacije, tako 
da prosto gibanje ne bo nikoli izkoriščeno 
za neenako obravnavo ali plačni in 
socialni dumping.

Or. en

Obrazložitev

Vsi delavci morajo biti seznanjeni s svojimi pravicami, predvsem s svojimi pravicami 
zaposlenih. Delavci morajo imeti poln dostop do informacij o svojih pravicah zaposlenih v 
vseh državah članicah. S tem bi se izognili izkoriščanju delodajalcev, plačni diskriminaciji in 
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socialnemu dumpingu.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13a. Državljani bi morali biti v zvezi z 
mobilnostjo delavcev v Uniji obveščeni 
tudi o mreži Evropskih služb za 
zaposlovanje, zlasti v čezmejnih območjih, 
in njenem prispevku k spodbujanju 
mobilnosti delavcev v Uniji z obveščanjem 
vseh državljanov, tudi invalidnih oseb, ki 
nameravajo delati v tujini, o prostih 
delovnih mestih, njihovih pravicah in 
dolžnostih pri migraciji, priložnostih za 
izobraževanje in poklicno usposabljanje 
ter delovnih in življenjskih pogojih.

Or. en

Obrazložitev

Prosto gibanje ljudi je pravica, ki se je državljanom Evropske unije ne sme zanikati, vključuje 
pa pravico do dela, študija in prebivanja v državi članici, ki si jo izberejo sami. Mreža 
EURES bi lahko delovala kot sredstvo za širjenje informacij o pravicah delavcev in možnostih 
zaposlovanja v drugih državah članicah.  

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

izboljšati ozaveščenosti državljanov Unije 
o tem, kako jim lahko pravice in politike 
Unije konkretno koristijo med prebivanjem 
v drugi državi članici, ter spodbuditi 
državljane Unije k aktivni udeležbi v 
javnih posvetovanjih o politikah in 
vprašanjih Unije;

izboljšati ozaveščenosti državljanov Unije 
o tem, kako jim lahko pravice in politike 
Unije konkretno koristijo med prebivanjem
in delom v drugi državi članici, ter 
spodbuditi državljane Unije k aktivni 
udeležbi v javnih posvetovanjih o politikah 
in vprašanjih Unije;

Or. en
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Obrazložitev

Prosto gibanje ljudi je pravica, ki se je državljanom Evropske unije ne sme zanikati, vključuje 
pa pravico do dela, študija in prebivanja v državi članici, ki si jo izberejo sami.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

spodbuditi razpravo o učinkih pravice do 
prostega gibanja kot neodtujljivega vidika 
državljanstva Unije ter s tem povezanih 
možnostih, zlasti v smislu krepitve socialne 
kohezije in medsebojnega razumevanja 
med državljani Unije ter povezanosti med 
državljani in Unijo.

spodbuditi razpravo o učinkih pravice do 
prostega gibanja kot neodtujljivega vidika 
državljanstva Unije ter s tem povezanih 
možnostih, brez diskriminacije na podlagi 
narodnostne pripadnosti ali etničnega 
izvora, zlasti v smislu krepitve socialne 
kohezije in medsebojnega razumevanja 
med državljani Unije ter povezanosti med 
državljani in Unijo.

Or. en

Obrazložitev

Delavci iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, ter njihove družine, uživajo 
enake pravice kot vsak državljan, ki prebiva v državi članici EU. Če bi izključili to skupino 
ljudi iz evropskega leta državljanstva (2013) bi to pomenilo diskriminacijo in drugačno 
obravnavo na škodo oseb, ki živijo v Evropi, ki zase meni, da je pluralistična in večkulturna.  

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

spodbuditi dejavnosti za boj proti 
diskriminaciji na podlagi narodnostne 
pripadnosti, da se premaga predsodke, ki 
bi lahko vplivali na pravico državljanov 
do prostega gibanja in njihovo pravico, da 
delajo in prebivajo v drugi državi članici.

Or. en
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Obrazložitev

Sedanja obveščenost državljanov o njihovih civilnih in socialnih pravicah ter pravicah 
zaposlenih je nezadostna, kar ustvarja znatne prepreke za prosto gibanje delavcev v Evropski 
uniji. Državljane je treba ustrezno obvestiti o pravicah, ki jih imajo, kadar se preselijo v 
drugo državo članico, da jih ne bodo izkoriščali delodajalci. 

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

konference in prireditve za spodbujanje 
razprave ter krepitev ozaveščenosti o 
pomenu in koristih pravice do prostega 
gibanja in prebivanja ter na splošno pravic 
državljanov na podlagi državljanstva 
Unije;

konference in prireditve za spodbujanje 
razprave ter krepitev ozaveščenosti o 
pomenu in koristih pravice do prostega 
gibanja in prebivanja ter na splošno pravic 
državljanov na podlagi državljanstva Unije,
vključno s pravicami družinskih članov iz 
tretjih držav, ki spremljajo državljane 
Unije ali se jim pridružijo, ko se ti 
preselijo v drugo državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Delavci iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, ter njihove družine, uživajo 
enake pravice kot vsak državljan, ki prebiva v državi članici EU. Če bi izključili to skupino 
ljudi iz evropskega leta državljanstva (2013) bi to pomenilo diskriminacijo in drugačno 
obravnavo na škodo oseb, ki živijo v Evropi, ki zase meni, da je pluralistična in večkulturna.  

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

krepitev vloge in prepoznavnosti 
večjezičnega spletnega portala Europe 
Direct in Tvoja Evropa kot ključnih 

krepitev vloge in prepoznavnosti 
večjezičnega spletnega portala Europe 
Direct, Tvoja Evropa in mreže EURES kot 
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elementov za „enotno informacijsko 
okence“ o pravicah državljanov Unije;

ključnih elementov za „enotno 
informacijsko okence“ o pravicah 
državljanov Unije in informacije o 
pravicah delavcev in njihovih družin v 
državi zaposlitve, pa tudi o pobudah, kot je 
Mladi in mobilnost;

Or. en

Obrazložitev

Prosto gibanje ljudi je pravica, ki se je državljanom Evropske unije ne sme zanikati, vključuje 
pa pravico do dela, študija in prebivanja v državi članici, ki si jo izberejo sami. Mreža 
EURES bi lahko delovala kot sredstvo za širjenje informacij o pravicah delavcev in možnostih 
zaposlovanja v drugih državah članicah.  


