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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 
jejich státní příslušnosti
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11160/4/2010 – C7-0208/2010),

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0439),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nímž Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C7-0208/2010),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 79 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení1,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. ledna 
20082,

– s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro druhé čtení 
(A7-0000/2010),

1. schvaluje postoj Rady;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly 
řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie;

                                               
1 Úř. věst. C 294 E, 3.12.2009, s. 259.
2 Úř. věst. C 151, 17.6.2008, s. 50.
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5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.



PE448.861v02-00 6/6 PR\831116CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh nařízení má za cíl zajistit, aby se na státní příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně 
pobývají v EU a nacházejí se v přeshraniční situaci týkající se alespoň dvou členských států, 
vztahovala stejná pravidla pro koordinaci nároků na sociální zabezpečení jako na občany EU 
podle revidovaných pravidel obsažených nyní v nařízení (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcím 
nařízení (nařízení (ES) č. 987/2009).

Když byl návrh Komise představen poprvé, byl Evropský parlament konzultován a schválil 
dva pozměňovací návrhy, které nahrazují odkazy na Listinu základních práv a poukazují 
rovněž na vysokou úroveň sociální ochrany jako cíl Evropské unie, který je obsažen ve 
stávajícím nařízení 859/2003. Oba tyto pozměňovací návrhy byly začleněny do postoje Rady
v prvním čtení dne 26. července 2010 jako body odůvodnění čtyři a sedm.

Od zavedení Lisabonské smlouvy se na tuto problematiku vztahuje řádný legislativní postup.
V květnu 2010 Evropský parlament potvrdil výsledek svého hlasování v rámci postupu 
konzultace, který se tak podle nového postupu stal prvním čtením.

Postoj Rady v prvním čtení neobsahuje odkaz na přílohy nebo zvláštní ustanovení pro žádný 
zúčastněný členský stát: to je také v souladu s postojem Evropského parlamentu v prvním 
čtení.

Rada navrhuje malý počet pozměňovacích návrhů: obsahují body odůvodnění týkající se 
účasti některých členských států na základě právního základu čl. 79 odst. 2 písm. b) návrhu 
(body odůvodnění 17, 18, 19). Dánsko se bohužel koordinačních opatření pro státní 
příslušníky třetích zemí neúčastní. Irsko se rozhodlo zúčastnit, ale zpravodaj je zklamán 
postojem Spojeného království, které se rozhodlo pro neúčast, a proto bude i nadále používat 
stávající pravidla: zpravodaj se domnívá, že je to krok zpět, pokud jde jak o snahu
o zjednodušení, která byla klíčovou součástí záměru nařízení č. 883/2004, tak o zásadu 
rovného zacházení.

Bod odůvodnění 8 původního návrhu (nyní bod odůvodnění 10 postoje Rady v prvním čtení) 
upřesňuje práva členských států, pokud jde o jejich pravomoci týkající se rozhodnutí
o oprávněném pobytu jednotlivce na jejich území. Bod 13 upřesňuje práva jednotlivce
k udržení svých nároků (a nároků pozůstalých po něm) na některé sociální dávky získané
v době jeho oprávněného pobytu.

Včasné přijetí nového nařízení by umožnilo jeho rychlou integraci do revidovaných pravidel 
nařízení 883/2004 a 987/2009 a zaručilo by rovné zacházení se státními příslušníky třetích 
zemí, kteří oprávněně pobývají na území EU, v oblasti sociálního zabezpečení. Zpravodaj se 
rozhodl, že nebude k postoji Rady v prvním čtení předkládat žádné pozměňovací návrhy
a doporučí, aby jej výbor přijal.


