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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Voľný pohyb pracovníkov je základnou 
slobodou občanov EÚ a jedným z pilierov 
vnútorného trhu v Únii zakotveným v 
článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Jeho vykonávanie je ďalej rozvinuté 
v právnych predpisoch Únie, ktorých 
cieľom je zabezpečiť úplný výkon práv 
udelených občanom Únie a ich rodinným 
príslušníkom. 

(1) Voľný pohyb pracovníkov je základnou 
slobodou občanov EÚ a jedným z pilierov 
vnútorného trhu v Únii zakotveným v 
článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Jeho vykonávanie je ďalej rozvinuté 
v právnych predpisoch Únie, ktorých 
cieľom je zabezpečiť úplný výkon práv 
udelených občanom Únie a ich rodinným 
príslušníkom. Je potrebné zabezpečiť, aby 
sa v rámci tejto zásadnej slobody vždy 
zohľadňovala zásada rovnosti medzi 
ženami a mužmi a podpora rovnakých 
príležitostí v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto 
kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného 
trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb 
pracovníkov z oblastí s vysokou mierou 
nezamestnanosti do oblastí s nedostatkom 
pracovných síl. Zároveň ľuďom pomáha 
nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie 
zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať 
prekážky na trhu práce.

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto 
kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného 
trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb 
pracovníkov do oblastí ponúkajúcich viac 
pracovných príležitostí. Zároveň ľuďom 
pomáha nájsť si pracovné miesta, ktoré 
lepšie zodpovedajú ich zručnostiam, 
a zdolávať prekážky na trhu práce.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) keďže treba, aby členské štáty prijali 
opatrenia na odstránenie diskriminácie a 
nerovností, pokiaľ ide o rozdiel v 
odmeňovaní žien a mužov na trhu práce 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pokiaľ ide o pracovníkov a ich rodiny, 
ktorí vykonávajú svoje právo na voľný 
pohyb, v článku 45 zmluvy sa im udeľujú 
podstatné práva na výkon tejto základnej 
slobody vymedzenej v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode 
pohybu pracovníkov v rámci Únie.

(4) Právo na voľný pohyb pracovníkov má 
výrazný vplyv na rodinný život, výber 
vzdelania i profesie pracovníkov a ich 
partnerov; pokiaľ ide o pracovníkov a ich 
rodiny, ktorí vykonávajú svoje právo na 
voľný pohyb, v článku 45 zmluvy sa im 
udeľujú podstatné práva na výkon tejto 
základnej slobody vymedzenej v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode 
pohybu pracovníkov v rámci Únie 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 
o práve občanov Únie a ich rodinných 
príslušníkov voľne sa pohybovať 
a zdržiavať sa v rámci územia členských 
štátov. Pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 
492/2011, smernice 2004/38/ES a tejto 
smernice členské štáty nesmú zo žiadnych 
dôvodov uvedených v článku 21 Charty 
základných práv Európskej únie 
diskriminovať pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov, a to ani na 
základe sexuálnej orientácie.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Členské štáty by mali zabezpečiť 
vzájomné uznávanie rozličných právnych 
foriem partnerských vzťahov a práv, ktoré 
z nich vyplývajú, aby nedochádzalo k 
diskriminácii na základe sexuálnej 
orientácie alebo názorov migrujúcich 
pracovníkov. Členské štáty by mali tiež 
zabezpečiť, aby práva, ktoré vyplývajú z 
adopcie dieťaťa, boli rešpektované, 
pretože je to nevyhnutný predpoklad pri 
sťahovaní do iného členského štátu na 
účely práce.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov však stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 
často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú stále predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Preto je rozdiel medzi 
právnymi predpismi a ich uplatňovaním 
v praxi, ktorý je potrebné riešiť.

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného 
pohybu pracovníkov stále predstavuje 
veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi 
často neuvedomujú svoje práva na voľný 
pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi 
Európskej únie sú stále predmetom 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Pracovníci sú tiež vystavení 
negatívnym účinkom viacnásobnej 
diskriminácie na základe rasového alebo 
etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku, či 
sexuálnej orientácie a pohlavia. Preto je 
rozdiel medzi právnymi predpismi a ich 
uplatňovaním v praxi, ktorý je potrebné 
riešiť, ako poukazuje štatistika riešenia 
problémov občanov v rámci európskeho 
systému SOLVIT.

Tento nesúlad pretrváva aj medzi 
niektorými ohrozenými skupinami, ako sú 
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napríklad pracovníci v domácnostiach, 
ľudia so zdravotným postihnutím či 
negramotní ľudia. Preto by mali byť 
vykonané osobitné opatrenia, ktoré 
umožnia týmto skupinám plne využívať 
ich práva na prácu v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V „balíku zamestnanosti“ z 18. apríla 
2012 (Oznámenie Komisie „Smerom k 
oživeniu hospodárstva sprevádzanému 
tvorbou veľkého počtu pracovných miest“) 
Komisia oznámila svoj úmysel „predložiť 
legislatívny návrh (informácie a 
poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných 
pracovníkov pri výkone ich práv 
vyplývajúcich zo zmluvy a z nariadenia č. 
492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v 
rámci Únie“.

(8) V „balíku zamestnanosti“ z 18. apríla 
2012 (Oznámenie Komisie „Smerom k 
oživeniu hospodárstva sprevádzanému 
tvorbou veľkého počtu pracovných miest“) 
Komisia oznámila svoj úmysel „predložiť 
legislatívny návrh (informácie a 
poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných 
pracovníkov pri výkone ich práv 
vyplývajúcich zo zmluvy a z nariadenia č. 
492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v 
rámci Únie“ a naliehavo vyzvala členské 
štáty, aby zvýšili povedomie občanov o 
právach vyplývajúcich z právnych 
predpisov EÚ týkajúcich sa boja proti 
diskriminácii, o rovnosti žien a mužov a o 
voľnom pohybe pracovníkov a aby otvorili 
a uľahčili prístup občanov EÚ k miestam 
vo verejnej správe v súlade s právnymi 
predpismi EÚ, ako ich vykladá Súdny 
dvor. Komisia takisto vyzvala členské 
štáty, aby zabezpečili plné uplatňovanie 
smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady 
rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami vo 
veciach zamestnanosti a povolania. V 
snahe o dosiahnutie tohto cieľa Komisia 
musí nielen uľahčovať mobilitu 
pracovníkov v rámci Únie smerom do 
regiónov s nedostatkom pracovnej sily, ale 
aj zabezpečiť, aby mohli pracovníci 
slobodnejšie a pokiaľ možno plne 
využívať svoje práva.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Rovnaká odmena a pracovné 
podmienky pri práci rovnakej hodnoty na 
rovnakom pracovisku a v každej 
pracovnej oblasti – či už sú pracovníkmi 
muži alebo ženy – je základnou zásadou, 
ktorá sa musí prísne dodržiavať. Preto je 
podstatné dobre poznať a dodržiavať 
kolektívne pracovné dohody.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na tento účel je vhodné stanoviť 
špecifické pravidlá účinného presadzovania 
zásadných pravidiel, ktorými sa riadi 
sloboda pohybu pracovníkov, a uľahčiť 
lepšie a jednotnejšie uplatňovanie článku 
45 zmluvy a nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

(13) Na tento účel je vhodné stanoviť 
špecifické pravidlá účinného presadzovania 
zásadných pravidiel, ktorými sa riadi 
sloboda pohybu pracovníkov, a uľahčiť 
lepšie a jednotnejšie uplatňovanie článku 
45 zmluvy a nariadenia (EÚ) č. 492/2011. 
S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými občanmi EÚ 
by mali členské štáty najmä prijať 
osobitné opatrenia v súvislosti s 
najzraniteľnejšími členmi spoločnosti. 
Treba prijať cielené opatrenia zamerané 
na osobitné potreby žien, ktoré využívajú 
svoje právo na slobodu pohybu a ktoré sú 
osamelé matky a/alebo majú zdravotne 
postihnuté deti alebo sa starajú o starších 
príbuzných. 
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Je väčšia pravdepodobnosť, že 
práva pracovníkov budú rešpektované, ak 
sa pracovníci budú združovať na účely 
zastupovania ich záujmov. Členské štáty 
by mali uľahčiť a podporiť združovanie 
pracovníkov z iných členských štátov a 
zastupovanie ich záujmov, a to 
predovšetkým ohrozených pracovníkov, 
ako sú sezónni pracovníci, pracovníci v 
domácnosti alebo osoby poskytujúce 
sexuálne služby.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
úroveň ochrany by mali byť združenia a 
právnické osoby splnomocnené angažovať 
sa v súdnych konaniach v mene alebo na 
podporu každého pracovníka, ktorý sa stal 
obeťou diskriminácie, bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne procedurálne 
predpisy týkajúce sa zastupovania a 
obhajovania pred súdom.

(15) (netýka sa slovenskej verzie)

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Každý členský štát sa môže (18) Členské štáty sa nabádajú, aby 
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rozhodnúť, či sa úlohy uvedené v článku 5 
tejto smernice pridelia už existujúcemu 
subjektu so širokou pôsobnosťou, pokiaľ 
ide o dôvody diskriminácie. V prípade, že 
úlohy v zmysle článku 5 sa budú plniť na 
základe rozšírenia mandátu už existujúceho 
subjektu alebo štruktúry, členský štát by 
mal zabezpečiť, aby na dodatočné úlohy 
boli existujúcemu subjektu pridelené 
dostatočné zdroje. Tak by sa zabezpečilo, 
že nebude ohrozené plnenie už pridelených 
úloh zo strany týchto subjektov.

pridelili úlohy uvedené v článku 5 tejto 
smernice už existujúcemu subjektu pre 
rovnosť určenému v súlade s článkom 13 
smernice 2000/43/ES alebo subjektu so 
širokou pôsobnosťou, pokiaľ ide o dôvody 
diskriminácie. V prípade, že úlohy 
v zmysle článku 5 sa budú plniť na základe 
rozšírenia mandátu už existujúceho 
subjektu alebo štruktúry, členský štát by 
mal zabezpečiť, aby na dodatočné úlohy 
boli existujúcemu subjektu pridelené 
dostatočné dodatočné zdroje. Tak by sa 
zabezpečilo účinné a primerané plnenie 
všetkých funkcií tohto subjektu, a najmä, 
že nebude ohrozené plnenie už pridelených 
úloh zo strany týchto subjektov.

Odôvodnenie

Na základe informácie Equinetu, Európskej siete orgánov pre rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie 
sprístupňovať informácie o podmienkach
zamestnania pracovníkom z iných 
členských štátov, zamestnávateľom 
a ostatným zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
boli všetky podstatné informácie 
o podmienkach, prínosoch, bývaní, 
zabezpečení zdravotnej starostlivosti, 
daňových zvýhodneniach a prekážkach 
pre partnera pracovníka, daniach 
a príspevkoch súvisiacich so 
starostlivosťou o dieťa a dôchodkových 
právach čo najdostupnejšie a ľahko 
prístupné v príslušných jazykoch
pracovníkom z iných členských štátov, 
zamestnávateľom a ostatným 
zainteresovaným stranám. Členské štáty by 
mali zabezpečiť cenovo dostupné jazykové 
kurzy pre pracovníkov a ich rodinných 
príslušníkov.

Pozmeňujúci návrh 14
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Návrh smernice
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Účinné záruky zo strany inšpekcií 
práce sú základnými prostriedkami na 
zaručenie rovnakého zaobchádzania a boj 
proti nelegálnej práci, sociálnemu 
dumpingu a diskriminácii založenej 
nielen na štátnej príslušnosti, ale aj na 
pohlaví, keďže migrujúce ženy sú často 
dvojnásobne diskriminované. Orgány 
vykonávajúce inšpekcie práce by preto 
mali mať k dispozícii dostatok finančných 
prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b) Okrem toho je dôležité zlepšiť 
spoluprácu a koordináciu medzi 
inšpektorátmi práce v cezhraničných 
regiónoch.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Touto smernicou sa ustanovujú
minimálne požiadavky a tým sa členským 
štátom dáva možnosť zaviesť alebo 
zachovať priaznivejšie ustanovenia. 
Členské štáty majú takisto možnosť 
rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli 
pridelené úlohy súvisiace s ochranou 
migrujúcich pracovníkov Únie pred 
diskrimináciou na základe štátnej 

(23) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne požiadavky, čo členským 
štátom umožňuje zaviesť alebo zachovať 
priaznivejšie ustanovenia, najmä v záujme 
zabezpečenia rovnakých príležitostí žien a 
mužov na účely využívania práva na 
voľný pohyb. Členské štáty majú takisto 
možnosť rozšíriť právomoci organizácií, 
ktorým boli pridelené úlohy súvisiace 
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príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o 
práve občanov Únie a ich rodinných 
príslušníkov voľne sa pohybovať a 
zdržiavať sa v rámci územia členských 
štátov. Vykonávanie tejto smernice by sa 
nemalo použiť ako odôvodnenie 
akéhokoľvek zhoršenia už existujúceho 
stavu v každom členskom štáte.

s ochranou migrujúcich pracovníkov Únie 
pred diskrimináciou na základe štátnej 
príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na 
rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie 
na základe štátnej príslušnosti pre všetkých 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako 
je zakotvené v článku 21 ZFEÚ 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o 
práve občanov Únie a ich rodinných 
príslušníkov voľne sa pohybovať a 
zdržiavať sa v rámci územia členských 
štátov. Vykonávanie tejto smernice by sa 
nemalo použiť ako odôvodnenie 
akéhokoľvek zhoršenia už existujúceho 
stavu v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Po uplynutí dostatočnej doby 
vykonávania tejto smernice by Komisia 
mala vypracovať správu o jej vykonávaní, 
v ktorej zhodnotí najmä možnosť predložiť 
akýkoľvek návrh, ktorý je potrebný na to, 
aby sa zaručilo lepšie presadzovanie 
právnych predpisov Únie o voľnom 
pohybe. 

(26) Po uplynutí dostatočnej doby 
vykonávania tejto smernice by Komisia 
mala vypracovať správu o jej vykonávaní, 
v ktorej zhodnotí najmä možnosť predložiť 
akýkoľvek návrh, ktorý je potrebný na to, 
aby sa zaručilo lepšie presadzovanie 
právnych predpisov Únie o voľnom 
pohybe. V tomto hodnotení by sa mal 
zaujať prístup zohľadňujúci rovnosť 
mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 

(27) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 
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pokiaľ ide o slobodnú voľbu povolania a 
právo na prácu (článok 15), právo na 
nediskrimináciu (článok 21 a najmä odsek 
2 týkajúci sa nediskriminácie na základe
štátnej príslušnosti), právo na kolektívne 
vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 
28), spravodlivé a primerané pracovné 
podmienky (článok 31), právo na slobodu 
pohybu a pobytu (článok 45) a právo na 
účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces (článok 47). Musí sa 
vykonávať v súlade s týmito právami a 
zásadami. 

pokiaľ ide o slobodnú voľbu povolania a 
právo na prácu (článok 15), právo na 
nediskrimináciu (článok 21 a najmä odsek 
1 týkajúci sa zákazu diskriminácie na 
základe pohlavia a odsek 2 týkajúci sa 
nediskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti), právo na kolektívne 
vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 
28), spravodlivé a primerané pracovné 
podmienky (článok 31), právo na slobodu 
pohybu a pobytu (článok 45) a právo na 
účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces (článok 47). Musí sa 
vykonávať v súlade s týmito právami a 
zásadami.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny 
a prepúšťanie,

b) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, najmä pokiaľ ide o zákaz 
diskriminácie na akomkoľvek základe,
odmeny a prepúšťanie,

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) právo na pracovisku;
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) prístup k sociálnemu zabezpečeniu 
vrátane zdravotníckej starostlivosti a 
poistenia v nezamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) členstvo v odboroch, d) členstvo v odboroch a ďalších 
zoskupeniach pracovného charakteru;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) prístup k vzdelávaniu pre deti 
pracovníkov.

g) prístup k vzdelávaniu pre deti 
pracovníkov vrátane predškolského 
vzdelávania a starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne 
a/alebo správne postupy, a v prípadoch, 
kedy to považujú za vhodné, aj 
zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli 
urýchlené súdne a/alebo správne postupy, 
a v prípadoch, kedy to považujú za vhodné, 
aj zmierovacie konania na účely 
presadzovania plnenia povinností podľa 
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článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým 
pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, 
ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone 
svojho práva na voľný pohyb stretli alebo 
stretávajú s neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 
nariadenia č. 492/2011, a aby boli
dostupné všetkým pracovníkom a ich 
rodinným príslušníkom, ktorí sa 
domnievajú, že sa pri výkone svojho práva 
na voľný pohyb stretli alebo stretávajú s 
diskrimináciou alebo neodôvodnenými 
obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v 
dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého 
zaobchádzania na nich, a to aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k 
diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia nielen to, aby 
tieto konania boli dostupné, ale vytvoria 
tiež informačné systémy s cieľom 
zabezpečiť, aby pracovníci a ich rodiny 
bez ohľadu na ich jazykové schopnosti 
vedeli o týchto konaniach, ich 
mechanizmoch a postupoch.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Členské štáty zabezpečia, aby 
zamestnávatelia nezaobchádzali 
nespravodlivo s pracovníkmi, ktorí začnú 
súdne alebo administratívne konanie.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Členské štáty zabezpečia v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi zavedenie potrebných 
mechanizmov, aby zamestnanci mali 
možnosť domáhať sa a dosiahnuť 
uspokojenie všetkých svojich nárokov a 
aby tretie strany mohli v ich mene na tieto 
účely konať.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1e. Členské štáty by mali zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi a 
náležitú ochrana pracovných práv, v 
súlade s platnými právnymi predpismi a 
kolektívnymi dohodami v danom 
členskom štáte. V celej EÚ by sa mala 
uplatňovať zásada rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu spolu s rodovou rovnosťou 
s cieľom zamedziť mzdovému a 
sociálnemu dumpingu. Členské štáty by 
mali zaistiť, aby sa voľný pohyb nikdy 
nezneužíval na nerovnaké zaobchádzanie, 
mzdový a sociálny dumping.

Pozmeňujúci návrh 29
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch oprávnený záujem, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto 
smernice, mohli zaangažovať, buď v mene 
alebo na podporu pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, vo 
všetkých súdnych a/alebo správnych 
konaniach na účely presadzovania práv v 
zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 
10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
združenia, organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch oprávnený záujem na tom, aby 
sa zabezpečilo dodržiavanie ustanovení 
tejto smernice, mohli zaangažovať, buď v 
mene alebo na podporu pracovníkov a ich 
rodinných príslušníkov, prípadne s ich 
výslovným súhlasom, vo všetkých súdnych 
a/alebo správnych konaniach na účely 
presadzovania práv v zmysle článku 45 
zmluvy a článkov 1 až 10 nariadenia (EÚ) 
č. 492/2011.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania 
a podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné 
opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou 
dôvodov diskriminácie. V tom prípade 
členské štáty zabezpečia pridelenie 
dostatočných zdrojov existujúcemu 
subjektu na vykonávanie dodatočných 
úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, 
subjekt alebo subjekty na účely 
presadzovania, analýzy, monitorovania 
a podpory rovnakého zaobchádzania so 
všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými 
príslušníkmi bez diskriminácie najmä na 
základe štátnej príslušnosti, a stanovia 
potrebné opatrenia na ich fungovanie 
vrátane zaručenia ich úplnej nezávislosti.
Členské štáty zabezpečia, aby tieto 
subjekty uplatňovali v priebehu všetkých 
štádií postupu prístup zohľadňujúci 
rovnosť mužov a žien. Tieto subjekty 
môžu tvoriť súčasť agentúr na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné 
ciele ako ciele uvedené v článku 13 
smernice 2000/43/ES, alebo sa zaoberajú 
širšou škálou dôvodov diskriminácie. V 
tom prípade členské štáty zabezpečia 
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pridelenie dostatočných zdrojov 
existujúcemu subjektu na vykonávanie 
dodatočných úloh, aby sa zabezpečilo 
účinné a primerané vykonávanie všetkých 
funkcií subjektu, a najmä, že nebude 
ohrozené plnenie už pridelených úloh zo 
strany týchto subjektov.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) otázky týkajúce sa rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) každoročné uverejňovanie správy, 
ktorá hodnotí prácu zavedenej štruktúry a 
predkladá návrhy.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dialóg Zastupovanie záujmov a dialóg 

Pozmeňujúci návrh 34
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty podporujú dialóg s 
príslušnými mimovládnymi organizáciami 
a sociálnymi partnermi, ktoré majú v 
súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou legitímny záujem 
prispievať k boju proti diskriminácii na 
základe štátnej príslušnosti s cieľom 
podporovať zásadu rovnakého 
zaobchádzania. 

Členské štáty podnecujú a podporujú 
dialóg s príslušnými mimovládnymi 
organizáciami a sociálnymi partnermi, 
ktoré majú v súlade s ich vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou legitímny 
záujem prispievať k boju proti 
diskriminácii na základe štátnej 
príslušnosti s cieľom podporovať zásadu 
rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
orgán na podporu rovnakého 
zaobchádzania aktívne presadzoval 
zastupovanie záujmov a zabezpečil, aby 
pracovníci, ktorí spolu so svojimi 
rodinami vykonávajú svoje právo na 
voľný pohyb, si boli vedomí svojich práv a 
mali možnosť ich využívať.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby s 
ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice spolu s príslušnými platnými 
ustanoveniami v článkoch 1 až 10 
nariadenia (EÚ) č. 492/2011 boli všetkými 

1. Členské štáty zabezpečia, aby dotknutí 
obyvatelia boli na celom ich území 
prostriedkami, ktoré považujú za účinné, 
informovaní o svojich právach vrátane 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice 
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vhodnými prostriedkami oboznámené 
dotknuté osoby na celom ich území.

spolu s príslušnými už platnými 
ustanoveniami článkov 1 až 10 nariadenia 
(EÚ) č. 492/2011 a s celým radom ďalších 
predpisov týkajúcich sa sociálneho 
zabezpečenia vrátane rodinných dávok, 
pracovných práv, pracovných podmienok, 
daní, uznania rodiny a učenia sa jazykov, 
ktoré sú dôležité pre pracovníkov, ktorí 
spolu so svojimi rodinami vykonávajú 
svoje právo na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
ľahko dostupné, komplexné a aktuálne 
informácie o právach udelených právnymi 
predpismi Únie o voľnom pohybe 
pracovníkov. . Tieto informácie by mali 
byť ľahko dostupné aj prostredníctvom 
nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, 
bezplatné, ľahko dostupné, komplexné a 
aktuálne informácie o právach udelených 
právnymi predpismi Únie o voľnom 
pohybe pracovníkov. Tieto informácie by 
mali byť ľahko dostupné aj 
prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a 
EURES.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty dajú na vedomie 
zainteresovaným osobám informácie 
súvisiace s ďalšími relevantnými 
vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré sa 
týkajú pracovníkov a ich rodín, ktorí 
vykonávajú svoje právo na voľný pohyb.
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