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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje 
pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0236),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 46 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0114/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne (…)1,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Prosto gibanje delavcev je temeljna 
svoboščina državljanov EU in eden od 
stebrov notranjega trga v Uniji, določeno v 
členu 45 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Njegovo izvajanje je nadalje razvito 
s pravom Unije, katerega cilj je 
zagotavljanje polnega uresničevanja vseh 
pravic, ki so podeljene državljanom Unije 
in njihovim družinskih članom.

(1) Prosto gibanje delavcev je temeljna 
svoboščina državljanov EU in eden od 
stebrov notranjega trga v Uniji, določeno v 
členu 45 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Njegovo izvajanje je nadalje razvito 
s pravom Unije, katerega cilj je 
zagotavljanje polnega uresničevanja vseh 
pravic, ki so podeljene državljanom Unije 
in njihovim družinskih članom, kot je 

                                               
1 UL C…/Še ni objavljeno v Uradnem listu
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opredeljeno v členu 2(2) Direktive 
2004/38/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta1.
1Direktiva 2004/38/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 
o pravici državljanov Unije in njihovih 
družinskih članov, da se prosto gibljejo in 
prebivajo na ozemlju držav članic, ki 
spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in 
ukinja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 
72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 
75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 
93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prosto gibanje delavcev daje vsem 
državljanom pravico do prostega gibanja v 
drugo državo članico, da tam delajo in 
prebivajo v ta namen, Ščiti jih pred 
diskriminacijo na podlagi državljanstva 
glede zaposlovanja, plačila in drugih 
delovnih pogojev z zagotavljanjem 
njihovega enakopravnega obravnavanja v 
primerjavi z državljani navedene države 
članice. To pravico je treba razlikovati od 
svobode opravljanja storitev, ki zajema 
pravico podjetij do opravljanja storitev v 
drugi državi članici, pri čemer lahko svoje 
delavce začasno pošljejo („napotijo“) v 
drugo državo članico na opravljanje dela, 
potrebnega za opravljanje navedenih 
storitev v navedeni državi članici.

(3) Prosto gibanje delavcev daje vsem 
državljanom pravico do prostega gibanja v 
drugo državo članico, da tam delajo in 
prebivajo v ta namen. Ščiti jih pred 
diskriminacijo na podlagi državljanstva 
glede zaposlovanja, odpustitve, plačila in 
drugih delovnih pogojev z zagotavljanjem 
njihovega enakopravnega obravnavanja v 
primerjavi z državljani navedene države 
članice. To pravico je treba razlikovati od 
svobode opravljanja storitev, ki zajema 
pravico podjetij do opravljanja storitev v 
drugi državi članici, pri čemer lahko svoje 
delavce začasno pošljejo („napotijo“) v 
drugo državo članico na opravljanje dela,
potrebnega za opravljanje navedenih 
storitev v navedeni državi članici.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Izvajanje in spremljanje pravil 
Unije o prostem gibanju delavcev bi bilo 
treba izboljšati, da bi delavcem zagotovili 
boljšo obveščenost o njihovih pravicah, jim 
pomagali in jih zaščitili pri uresničevanju 
navedenih pravic ter odpravili izogibanje 
tem pravilom s strani javnih organov in 
javnih ali zasebnih delodajalcev.

(11) Izvajanje in spremljanje pravil Unije o 
prostem gibanju delavcev bi bilo treba 
izboljšati, da bi delavcem zagotovili boljšo 
obveščenost o njihovih pravicah, jim 
pomagali in jih zaščitili pri uresničevanju 
navedenih pravic ter odpravili izogibanje 
tem pravilom s strani javnih organov in 
javnih ali zasebnih delodajalcev. V ta 
namen bi bilo treba dosledno izvajati in 
spremljati Direktivo Sveta 91/533/EGS1.
1Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. 
oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da 
zaposlene obvesti o pogojih, ki se 
nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali 
delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, 
str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zato je primerno določiti posebna 
pravila za učinkovito zagotovitev 
spoštovanja materialnih pravil, ki urejajo 
prosto gibanje delavcev, ter boljše in 
enotnejše izvajanje člena 45 Pogodbe in 
Uredbe (EU) št. 492/2011,

(13) Zato je primerno določiti posebne 
ukrepe za učinkovito zagotovitev 
spoštovanja materialnih pravil, ki urejajo 
prosto gibanje delavcev, ter boljše in 
enotnejše izvajanje člena 45 Pogodbe in 
Uredbe (EU) št. 492/2011,

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V skladu s številnimi sodbami 
Sodišča Evropske unije1 bi morala biti 
odstopanja od temeljnega načela prostega 
gibanja delavcev na podlagi člena 45(4) 
PDEU omejena na delovna mesta, pri 
katerih gre za posredno ali neposredno 
izvajanje pooblastil, ki izhajajo iz javnega 
prava, ter na naloge, ki so namenjene 
varovanju splošnega interesa države.
1 Sodba z dne 16. junija 1987 v zadevi C-
225/85 Italijanska republika [1987] 
Recueil 2625; sodba z dne 30. septembra 
2003 v zadevi C-47/02 Anker [2003] 
Recueil I-10471; sodba z dne 17. 
decembra 1980 v zadevi C-149/79 
Kraljevina Belgija [1980] Recueil I-
03881; idr.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev učinkovitejših ravni 
varstva bi bilo treba združenjem in 
pravnim subjektom, glede na to, kaj 
določajo države članice, dati pooblastila za 
sodelovanje v postopkih – bodisi v imenu 
bodisi v podporo žrtve – brez poseganja v 
nacionalna postopkovna pravila v zvezi z 
zastopanjem in obrambo pred sodišči.

(15) Za zagotovitev učinkovitejših ravni 
varstva bi bilo treba združenjem in 
pravnim subjektom, glede na to, kaj 
določajo države članice, dati pooblastila za 
sodelovanje v postopkih – bodisi v imenu 
bodisi v podporo žrtve – brez poseganja v 
nacionalna postopkovna pravila v zvezi z 
zastopanjem in obrambo pred sodišči. 
Države članice bi bilo treba spodbujati k 
izvajanju priporočila Komisije 
C(2013)3539 z dne 11. junija 2013 o 
skupnih načelih za kolektivna pravna 
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sredstva sodne prepovedi ali odškodnin v 
državah članicah v zvezi s kršitvami 
pravic, podeljenih v skladu s pravom 
Unije, ter k podpiranju delovanja 
njegovega mehanizma za učinkovito 
zaščito delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Komisijo in države članice se 
spodbuja k ustanovitvi evropske mreže 
nacionalnih kontaktnih točk, da bi si 
izmenjale najboljšo prakso in izboljšale 
sodelovanje med državami članicami pri 
omogočanju prostega gibanja delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Države članice bi morale 
omogočiti, da bi delavci iz drugih držav 
članic, delodajalci in druge zainteresirane 
strani lažje prišli do informacij o delovnih 
pogojih.

(21) Države članice bi morale omogočiti, 
da bi delavci iz drugih držav članic, 
delodajalci in druge zainteresirane strani 
lažje prišli do informacij o delovnih 
pogojih. Države članice bi morale na 
zahtevo zagotoviti podobne informacije, 
kot so tiste, ki jih nudijo svojim 
državljanom, ki želijo izkoristiti pravico do 
prostega gibanja v drugo državo članico.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice bi morale ugotoviti, 
kako bi se delodajalce, delavce in druge 
osebe oskrbelo z zlahka dostopnimi 
ustreznimi informacijami v zvezi z 
določbami te direktive in ustreznimi 
določbami Uredbe (EU) št. 492/2011. Te 
informacije bi morale biti zlahka dostopne 
tudi prek storitev Tvoja Evropa in EURES.

(22) Države članice bi morale ugotoviti, 
kako bi se delodajalce, delavce in druge 
osebe oskrbelo z zlahka dostopnimi 
ustreznimi informacijami v zvezi z 
določbami te direktive in ustreznimi 
določbami Uredbe (EU) št. 492/2011, 
vključno z informacijami o instituciji, ki 
so ji dodeljene naloge iz člena 5. Te 
informacije bi morale biti zlahka dostopne 
tudi prek storitev Tvoja Evropa in EURES.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Države članice bi morale zagotoviti 
ustrezno usposabljanje za uradnike, 
pristojne za izvajanje Uredbe (EU) št. 
492/2011 in te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ta direktiva določa minimalne 
zahteve in tako državam članicam 

(23) Ta direktiva določa minimalne 
zahteve in tako državam članicam 
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omogoča, da uvedejo ali ohranijo 
ugodnejše določbe. Države članice imajo 
tudi možnost razširiti pristojnosti 
organizacij, ki so jim poverjene naloge, 
povezane z varstvom delavcev migrantov
Unije pred diskriminacijo na podlagi 
državljanstva, na način, da so pristojne za 
pokrivanje pravice do enakega 
obravnavanja brez diskriminacije na 
podlagi državljanstva vseh državljanov 
Unije in njihovih družinskih članov, ki 
uresničujejo pravico do prostega gibanja, 
kakor je določena v členu 21 PDEU in 
Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic. Izvajanje te direktive 
ne bi smelo služiti za upravičenje 
kakršnega koli poslabšanja obstoječih 
razmer v državi članici.

omogoča, da uvedejo ali ohranijo 
ugodnejše določbe. Države članice imajo 
tudi možnost razširiti pristojnosti 
organizacij, ki so jim poverjene naloge, 
povezane z varstvom mobilnih delavcev 
Unije pred diskriminacijo na podlagi 
državljanstva, na način, da so pristojne za 
pokrivanje pravice do enakega 
obravnavanja brez diskriminacije na 
podlagi državljanstva vseh državljanov 
Unije in njihovih družinskih članov, ki 
uresničujejo pravico do prostega gibanja, 
kakor je določena v členu 21 PDEU in 
Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic. Izvajanje te direktive 
ne bi smelo služiti za upravičenje 
kakršnega koli poslabšanja obstoječih 
razmer v državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Komisija bi po poteku določenega 
časa po prenosu Direktive morala pripraviti 
poročilo o njenem izvajanju, in zlasti 
oceniti, ali je treba predložiti predloge za 
boljšo zagotovitev spoštovanja prava Unije 
o prostem gibanju.

(26) Komisija bi po poteku določenega 
časa po prenosu Direktive morala pripraviti 
poročilo o njenem izvajanju, in zlasti 
oceniti, ali je treba predložiti predloge za 
boljšo zagotovitev spoštovanja prava Unije 
o prostem gibanju delavcev.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) če delavec postane brezposeln, pogoje 
ponovne zaposlitve ali prezaposlitve

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da združenja, 
organizacije ali drugi pravni subjekti, ki 
imajo v skladu z merili iz njihove 
nacionalne zakonodaje upravičen interes za 
zagotavljanje spoštovanja določb te 
direktive, lahko v imenu delavcev in 
njihovih družinskih članov ali v njihovo 
podporo, in sicer z njihovo privolitvijo, 
sodelujejo v vseh sodnih in/ali upravnih 
postopkih za zagotovitev spoštovanja 
pravic iz člena 45 Pogodbe in členov od 1 
do 10 Uredbe (EU) št. 492/2011.

1. Države članice zagotovijo, da imajo
združenja, organizacije ali drugi pravni 
subjekti, ki imajo v skladu z merili iz 
njihove nacionalne zakonodaje upravičen 
interes za zagotavljanje spoštovanja določb 
te direktive, pravico, da v imenu delavcev 
in njihovih družinskih članov ali v njihovo 
podporo, in sicer z njihovo privolitvijo, 
sodelujejo v vseh sodnih in/ali upravnih 
postopkih za zagotovitev spoštovanja 
pravic iz člena 45 PDEU in členov od 1 do 
10 Uredbe (EU) št. 492/2011.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo strukture ali 
organe, zadolžene za spodbujanje, analizo, 
spremljanje in podpiranje enakega 
obravnavanja vseh delavcev ali njihovih 

1. Države članice določijo strukture ali 
organe, zadolžene za spodbujanje, analizo, 
spremljanje in podpiranje enakega 
obravnavanja vseh delavcev ali njihovih 
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družinskih članov brez diskriminacije na 
podlagi državljanstva, in uredijo vse 
potrebno za delovanje takšnih organov. Ti 
organi so lahko del nacionalnih agencij s 
podobnimi cilji, vendar s širšim krogom 
meril za diskriminacijo. V tem primeru 
država članica obstoječemu organu 
zagotovi dodelitev zadostnih sredstev za 
izvajanje dodatnih nalog, s čimer poskrbi, 
da izvajanje že obstoječih nalog teh 
organov ne bo ogroženo.

družinskih članov brez diskriminacije na 
podlagi državljanstva, in uredijo vse 
potrebno za delovanje takšnih organov. Ti 
organi so lahko del obstoječih nacionalnih 
agencij ali organov s podobnimi cilji, 
vendar s širšim krogom meril za 
diskriminacijo. V tem primeru država 
članica obstoječemu organu zagotovi 
dodelitev zadostnih sredstev za izvajanje 
dodatnih nalog, s čimer poskrbi, da 
izvajanje že obstoječih nalog teh organov 
ne bo ogroženo.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) brez poseganja v pravico delavcev ali 
njihovih družinskih članov ter združenj in 
organizacij ali drugih pravnih subjektov iz 
člena 4, zagotavljanje neodvisne pravne 
in/ali druge pomoči delavcem ali njihovim 
družinskim članom pri njihovih pritožbah;

(a) brez poseganja v pravico delavcev ali 
njihovih družinskih članov ter združenj in 
organizacij ali drugih pravnih subjektov iz 
člena 4, zagotavljanje brezplačne 
neodvisne pravne in/ali druge pomoči 
delavcem ali njihovim družinskim članom 
pri njihovih pritožbah;

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opravljanje neodvisnih raziskav v zvezi 
z diskriminacijo na podlagi državljanstva;

(b) opravljanje neodvisnih raziskav in 
analiz v zvezi z diskriminacijo na podlagi 
državljanstva;

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da obstoječi 
ali novoustanovljeni organi poznajo in 
uporabljajo obstoječe storitve za 
informiranje in podporo, kot so Tvoja 
Evropa SOLVIT, EURES, Evropska 
podjetniška mreža in enotne kontaktne 
točke, ter sodelujejo z njimi.

3. Države članice zagotovijo, da obstoječi 
ali novoustanovljeni organi poznajo in 
uporabljajo obstoječe storitve za 
informiranje in podporo na nacionalni 
ravni prek kontaktnih točk in na ravni 
Unije, med drugim prek mreže Tvoja 
Evropa SOLVIT, EURES, Evropske 
podjetniške mreže, enotnih kontaktnih 
točk ter evropske mreže nacionalnih 
kontaktnih točk, ter sodelujejo z njimi.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če je za naloge iz člena 5(1) in (2) 
pristojnih več organov, države članice 
zagotovijo usklajevanje in sodelovanje 
med njimi, da preprečijo prekrivanje 
pooblastil.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se na 1. Države članice zagotovijo, da se na 
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celotnem njihovem ozemlju zainteresirane 
osebe s primernimi sredstvi seznanijo s 
predpisi, sprejetimi na podlagi te direktive 
in že veljavnimi določbami iz členov od 1 
do 10 Uredbe (EU) št. 492/2011.

celotnem njihovem ozemlju zainteresirane 
osebe, zlasti delavci in delodajalci, s 
primernimi sredstvi seznanijo s predpisi, 
sprejetimi na podlagi te direktive in že 
veljavnimi določbami iz členov od 1 do 10 
Uredbe (EU) št. 492/2011.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo jasne, zlahka 
dostopne, celovite in najnovejše
informacije o pravicah, ki jih pravo Unije 
zagotavlja v zvezi s prostim gibanjem 
delavcev. . . Te informacije bi morale biti
zlahka dostopne tudi prek storitev Tvoja 
Evropa in EURES.

2. Države članice prek nacionalnih 
kontaktnih točk zagotovijo jasne, zlahka 
dostopne, celovite, najnovejše in
večjezične informacije o pravicah, ki jih 
pravo Unije zagotavlja v zvezi s prostim 
gibanjem delavcev ter o pravnih sredstvih 
za varstvo in odpravo kršitev. Države 
članice se tudi spodbuja, da vzpostavijo 
večjezično spletišče, namenjeno 
informacijam o prostem pretoku delavcev.
Te informacije bi morale biti zlahka 
dostopne tudi prek storitev Tvoja Evropa in 
EURES.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo jasne, lahko 
dostopne, celovite in najnovejše 
informacije o pravicah o prostem pretoku 
delavcev na zahtevo lastnim državljanom, 
ki želijo izkoristiti pravico do prostega 
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gibanja v drugo državo članico.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje v dveh letih po roku 
za prenos poroča o izvajanju te direktive 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, da bi se po potrebi predložile
potrebne spremembe.

Komisija najpozneje v dveh letih po roku 
za prenos poroča o izvajanju te direktive 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, in, če je to primerno, predlaga 
spremembe, za katere meni, da so
potrebne.

Or. en


