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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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
(KOM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0794),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 48 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0005/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 9 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Členské státy písemně oznámí
Evropské komisi prohlášení učiněná podle 
čl. 1 písm. l), právní předpisy a systémy 
uvedené v článku 3, uzavřené úmluvy 
uvedené v čl. 8 odst. 2 a minimální dávky 
uvedené v článku 58, jakož i jejich 
následné podstatné změny.“

„1. Členské státy písemně oznámí 
Evropské komisi prohlášení učiněná podle 
čl. 1 písm. l), právní předpisy a systémy 
uvedené v článku 3, uzavřené úmluvy 
uvedené v čl. 8 odst. 2 a minimální dávky 
uvedené v článku 58, jakož i jejich 
následné podstatné změny. V těchto 
oznámeních je uvedeno datum […], od 
něhož se toto nařízení použije na 
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systémy uvedené v prohlášeních 
členských států.“

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) právní předpisy členského státu, na jehož 
území se nachází sídlo nebo místo 
podnikání podniku nebo zaměstnavatele, 
je-li zaměstnána jedním podnikem nebo 
zaměstnavatelem, nebo

i) právní předpisy členského státu, na jehož 
území se nachází sídlo nebo místo 
podnikání podniku nebo zaměstnavatele, 
je-li zaměstnána jedním podnikem nebo 
zaměstnavatelem, nebo právní předpisy 
členského státu, na jehož území se 
nachází sídla nebo místa podnikání 
podniků nebo zaměstnavatelů, je-li 
zaměstnána dvěma nebo více podniky 
nebo zaměstnavateli, jež mají sídla nebo 
místa podnikání pouze v jednom členském 
státě; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 13 – odst. 1 – písm.t b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) právní předpisy členského státu, na 
jehož území se nachází sídlo nebo místo 
podnikání podniku nebo zaměstnavatele a 
mimo členský stát bydliště, je-li 
zaměstnána dvěma nebo více podniky nebo 
zaměstnavateli a nejméně jeden z těchto 

ii) právní předpisy členského státu, na 
jehož území se nachází sídlo nebo místo 
podnikání podniku nebo zaměstnavatele 
mimo členský stát bydliště, je-li 
zaměstnána dvěma nebo více podniky nebo 
zaměstnavateli, kteří mají sídlo nebo místo 
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podniků má sídlo nebo místo podnikání
mimo členský stát, na jehož území má 
bydliště, nebo

podnikání ve dvou členských státech, z 
nichž jeden je členský stát, na jehož území 
má bydliště; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) právní předpisy členského státu, na 
jehož území má bydliště, je-li zaměstnána 
dvěma a více podniky nebo zaměstnavateli,
kteří mají sídlo nebo místo podnikaní 
v různých členských státech mimo členský 
stát bydliště.

iii) právní předpisy členského státu, na 
jehož území má bydliště, je-li zaměstnána 
dvěma a více podniky nebo zaměstnavateli 
a alespoň dva z nich mají sídlo nebo místo 
podnikání v různých členských státech 
jiných než členský stát bydliště.“

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 71 – odst. 2 – pododstavec1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Pravidla správní komise se vypracují
vzájemnou dohodou jejích členů.

„2. Správní komise se usnáší 
kvalifikovanou většinou, jak je vymezena 
ve Smlouvách, s výjimkou jejího 
jednacího řádu, který se vypracuje
vzájemnou dohodou jejích členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
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Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 71 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech ostatních případech se správní 
komise usnáší kvalifikovanou většinou, 
jak je vymezena Smlouvami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„c) v ostatních případech právní předpisy 
členského státu, o jejichž uplatňování bylo 
požádáno nejdříve, pokud osoba vykonává 
činnost nebo činnosti ve dvou nebo více 
členských státech.“

„c) ve všech ostatních případech právní 
předpisy členského státu, o jejichž 
uplatňování bylo požádáno nejdříve, pokud 
osoba vykonává činnost nebo činnosti ve 
dvou nebo více členských státech.“

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – písm. -aa (nové)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Příloha XI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) V oddílu „NĚMECKO“ se bod 2 
nahrazuje tímto:
„Bez ohledu na čl. 5 písm. a) tohoto 
nařízení a článek 7 svazku VI zákoníku 
sociálního zabezpečení (Sozialgesetzbuch 
VI) se může osoba, která je povinně 
pojištěna v jiném členském státě nebo 
pobírá starobní důchod podle právních 
předpisů jiného členského státu, připojit 
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k systému dobrovolného pojištění 
v Německu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – písm. -ab (nové)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Příloha XI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) V oddílu „FRANCIE“ se zrušuje bod 
1.

Or. en


