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Pozměňovací návrh 33
Laurence J.A.J. Stassen
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dále 
představuje klíčový prvek pro rozvoj 
skutečného trhu práce Unie, jelikož 
pracovníkům umožňuje stěhovat se 
z oblastí s vysokou nezaměstnaností do 
oblastí s nedostatkem pracovních sil, 
pomáhá jim nalézt pracovní místa, která 
lépe odpovídají jejich dovednostem, a 
odstraňuje kritická místa na trhu práce.

(2) Volný pohyb osob a pracovníků se 
ukázal být velkým zklamáním: příliv 
levnější východoevropské pracovní síly 
vytlačuje obyvatele západní Evropy z trhu 
práce (nekalá hospodářská soutěž) a 
způsobuje trestnou činnost a další 
problémy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 34
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dále 
představuje klíčový prvek pro rozvoj 
skutečného trhu práce Unie, jelikož 
pracovníkům umožňuje stěhovat se 
z oblastí s vysokou nezaměstnaností do 
oblastí s nedostatkem pracovních sil, 
pomáhá jim nalézt pracovní místa, která 
lépe odpovídají jejich dovednostem, a 
odstraňuje kritická místa na trhu práce.

(2) Zvyšující se míra nezaměstnanosti 
způsobená nynější krizí vedla 
k mimořádnému zvýšení nedobrovolného 
pohybu pracovníků z mnoha členských 
států, který byl způsoben nutností. 
Jediným způsobem, jak bojovat proti této 
tendenci, je zajistit a zvýšit počet vysoce 
kvalitních pracovních míst ve všech 
postižených členských státech, což zajistí, 
že k volnému pohybu bude docházet vždy 
na základě volby, nikoli z nutnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 35
Norica Nicolai
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dále 
představuje klíčový prvek pro rozvoj 
skutečného trhu práce Unie, jelikož 
pracovníkům umožňuje stěhovat se 
z oblastí s vysokou nezaměstnaností do 
oblastí s nedostatkem pracovních sil, 
pomáhá jim nalézt pracovní místa, která 
lépe odpovídají jejich dovednostem, a 
odstraňuje kritická místa na trhu práce.

(2) Volný pohyb pracovníků dále 
představuje klíčový prvek pro rozvoj 
skutečného trhu práce Unie, jelikož 
pracovníkům umožňuje stěhovat se do 
oblastí nabízejících více pracovních
příležitostí, pomáhá jim nalézt pracovní 
místa, která lépe odpovídají jejich 
dovednostem, a odstraňuje kritická místa 
na trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) „Správa ekonomických záležitostí“ a 
její politiky zaměstnanosti podpořily 
pružnější pracovní trhy, jejichž cílem je 
likvidace sociální ochrany a sociálního 
státu, práv pracovníků, kolektivního 
vyjednávání atd., a výsledkem je, že 
pracovníci jsou nuceni přijímat pracovní 
podmínky, které porušují jejich 
zaměstnanecká a sociální práva. Politiky 
zaměstnanosti, jejichž základem je 
„evropský semestr“ a „správa 
ekonomických záležitostí“, jsou proto, 
pokud jde o volný pohyb, z hlediska 
ochrany práv pracovníků škodlivé.

Or. pt

Pozměňovací návrh 37
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Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k tomu, že členské státy 
musí podniknout kroky k odstranění 
diskriminace a nerovnosti s ohledem na 
platové rozdíly mezi muži a ženami na 
trhu práce Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si často není 
svých práv na volný pohyb vědoma. Při 
pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti. 
Mezi právními předpisy a jejich 
uplatňováním v praxi tedy existuje 
nesoulad, který je třeba odstranit.

(5) Účinné uplatňování volného pohybu 
pracovníků však stále představuje závažný 
problém a řada pracovníků si často není 
svých práv na volný pohyb vědoma. Při 
pohybu mezi členskými státy Evropské 
unie stále dochází k diskriminaci 
pracovníků na základě státní příslušnosti.
Mezi právními předpisy a jejich 
uplatňováním v praxi tedy existuje 
nesoulad, který je třeba odstranit, jak 
dokládá statistika řešených problémů 
občanů v rámci evropského systému 
SOLVIT.

Or. cs

Pozměňovací návrh 39
Barbara Matera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dne 18. dubna 2012 předložila Komise 
balíček týkající se zaměstnanosti (sdělení 
Komise s názvem Na cestě k hospodářské 
obnově vedoucí k intenzivnímu růstu 
pracovních míst), v němž oznámila svůj 
úmysl „předložit legislativní návrh na 
podporu mobilních pracovníků (informace 
a poradenství) při výkonu práv 
vyplývajících ze Smlouvy a nařízení č. 
492/2011 o volném pohybu pracovníků 
uvnitř Unie“.

(8) Dne 18. dubna 2012 předložila Komise 
balíček týkající se zaměstnanosti (sdělení 
Komise s názvem Na cestě k hospodářské 
obnově vedoucí k intenzivnímu růstu 
pracovních míst), v němž oznámila svůj 
úmysl „předložit legislativní návrh na 
podporu mobilních pracovníků (informace 
a poradenství) při výkonu práv 
vyplývajících ze Smlouvy a nařízení č. 
492/2011 o volném pohybu pracovníků 
uvnitř Unie“. Při sledování tohoto cíle se 
Komise zavazuje usnadňovat nejen 
mobilitu pracovníků uvnitř Unie směrem 
do regionů, kde je nedostatek pracovních 
sil, ale také zajistit, aby pracovníci mohli 
svobodněji a více, ne-li zcela, uplatňovat 
svá práva.

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Barbara Matera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu zajištění správného 
uplatňování zásadních pravidel týkajících 
se práv pracovníků na volný pohyb za 
účelem práce a v zájmu monitorování 
dodržování těchto pravidel by členské státy 
měly přijmout vhodná opatření, která 
pracovníky ochrání jak před diskriminací 
na základě státní příslušnosti, tak před 
veškerými neoprávněnými překážkami při 
výkonu těchto práv.

(12) V zájmu zajištění správného 
uplatňování zásadních pravidel týkajících 
se práv pracovníků na volný pohyb za 
účelem práce a v zájmu monitorování 
dodržování těchto pravidel by členské státy 
měly přijmout vhodná opatření, která 
pracovníky ochrání jak před diskriminací 
na základě státní příslušnosti, 
náboženského vyznání, rasy, pohlaví, 
sexuální orientace, tak před veškerými 
neoprávněnými překážkami při výkonu 
těchto práv.

Or. it
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Pozměňovací návrh 41
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Stejná mzda a pracovní podmínky 
za práci stejné hodnoty na stejném 
pracovišti a ve všech profesních oblastech, 
bez ohledu na to, zda pracovníci jsou muži 
nebo ženy, je zásadou, která musí být 
bezpodmínečně dodržována, a proto je 
velmi důležité, aby pracovníci byli 
obeznámeni s kolektivními pracovními 
smlouvami a aby se jimi řídili.

Or. pt

Pozměňovací návrh 42
Barbara Matera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za tímto účelem je vhodné stanovit 
konkrétní pravidla pro účinné prosazování 
zásadních pravidel, která upravují volný 
pohyb pracovníků, a podpořit lepší a 
jednotnější uplatňování článku 45 Smlouvy 
a nařízení (EU) č. 492/2011.

(13) Za tímto účelem je vhodné stanovit 
konkrétní pravidla pro účinné prosazování 
zásadních pravidel, která upravují volný 
pohyb pracovníků, a podpořit lepší a 
jednotnější uplatňování článku 45 Smlouvy 
a nařízení (EU) č. 492/2011. Členské státy 
musí přijmout zejména konkrétní opatření 
ve prospěch nejslabších vrstev společnosti, 
aby všem občanům Unie zaručily rovné 
zacházení. Matky samoživitelky, matky 
s dětmi se zdravotním postižením nebo 
pečující o staré lidi, potřebují při výkonu 
práva na volný pohyb cílená opatření 
přizpůsobená jejich zvláštním potřebám. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 43
Barbara Matera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Za těchto okolností by pracovníci, 
kteří byli vystaveni diskriminaci na základě 
státní příslušnosti nebo byli při výkonu 
svých práv na volný pohyb neoprávněně 
omezováni, měli mít přiměřené a účinné 
prostředky právní ochrany a nápravy. 
Pokud členské státy stanoví pouze správní 
řízení, musí zajistit, že veškerá správní 
rozhodnutí mohou být napadena u soudu 
ve smyslu článku 47 Listiny základních 
práv Evropské unie.

(14) Za těchto okolností by pracovníci, 
kteří byli vystaveni diskriminaci na základě 
státní příslušnosti, náboženského vyznání, 
rasy, pohlaví a sexuální orientace nebo 
byli při výkonu svých práv na volný pohyb 
neoprávněně omezováni, měli mít 
přiměřené a účinné prostředky právní 
ochrany a nápravy. Pokud členské státy 
stanoví pouze správní řízení, musí zajistit, 
že veškerá správní rozhodnutí mohou být 
napadena u soudu ve smyslu článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Barbara Matera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro zajištění účinnější úrovně ochrany 
by sdružení a právnické osoby měly být 
rovněž zmocněny účastnit se řízení, za 
podmínek stanovených členskými státy, 
jménem oběti nebo na její podporu, aniž
jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy.

(15) Pro zajištění účinnější úrovně ochrany 
by sdružení a právnické osoby měly být 
rovněž zmocněny účastnit se řízení, za 
podmínek stanovených členskými státy, 
jménem oběti diskriminace nebo na její 
podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
procesní předpisy týkající se zastupování a 
obhajoby před soudy.

Or. it
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Pozměňovací návrh 45
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Členské státy by měly řádně 
uplatňovat „agendu důstojné práce“ MOP 
a OSN a měly by změnit orientaci politik 
zaměstnanosti EU a vnitrostátních politik 
zaměstnanosti tak, aby podporovaly 
koncepci „důstojné práce“ ve všech jejích 
aspektech, neboť je nezbytným 
předpokladem pro zachování sociálních 
práv pracovníků a jejich rodin, pokud jde 
o volný pohyb.

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Marije Cornelissen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rozhodnutí, zda úkoly uvedené 
v článku 5 této směrnice přidělit již 
existujícímu subjektu, který má širší záběr, 
pokud jde o základ diskriminace, je na 
každém členském státě. V případě, že 
úkoly uvedené v článku 5 budou plněny na 
základě rozšíření mandátu již stávajícího 
subjektu nebo struktury, měly by členské 
státy zajistit, že tomuto stávajícímu 
subjektu budou k vykonávání nových 
úkolů přiděleny dostatečné zdroje, aby se 
zajistilo, že plnění již existujících úkolů 
těchto subjektů tím nebude ohroženo.

(18) Členské státy se vybízí, aby přidělily
úkoly uvedené v článku 5 této směrnice již 
existujícímu subjektu pro podporu 
rovného zacházení určenému na základě 
článku 13 směrnice 2000/43/ES nebo 
subjektu, který má širší záběr, pokud jde o 
základ diskriminace. V případě, že úkoly 
uvedené v článku 5 budou plněny na 
základě rozšíření mandátu již stávajícího 
subjektu nebo struktury, měly by členské 
státy zajistit, že tomuto stávajícímu 
subjektu budou k vykonávání nových 
úkolů přiděleny další dostatečné zdroje, 
aby se zajistilo, že všechny funkce 
subjektu budou vykonávány účinně a 
přiměřeně a že plnění již existujících úkolů 
těchto subjektů tím nebude ohroženo.
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Or. en

Odůvodnění

Na základě informací z Equinet, evropské sítě orgánů pro rovnost.

Pozměňovací návrh 47
Barbara Matera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly podporovat 
dialog s nevládními organizacemi a mezi 
sociálními partnery s cílem odstranit různé 
formy diskriminace na základě státní 
příslušnosti a bojovat s nimi.

(20) Členské státy by měly podporovat 
dialog s nevládními organizacemi a mezi 
sociálními partnery s cílem odstranit různé 
formy diskriminace na základě státní 
příslušnosti, náboženského vyznání, rasy, 
pohlaví nebo sexuální orientace a bojovat 
s nimi.

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Norica Nicolai

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání 
byly dostupnější pracovníkům z jiných 
členských států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám.

(21) Členské státy by měly zajistit, aby 
informace o podmínkách zaměstnávání a 
zaměstnaneckých výhodách byly 
dostupnější a přístupné v příslušných 
jazycích pracovníkům z jiných členských 
států, zaměstnavatelům a dalším 
zúčastněným stranám.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
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Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Členské státy a zúčastněné subjekty 
by měly lépe informovat pracovníky o 
jejich právech a o prostředcích (pracovní 
právo, kolektivní smlouvy, předpisy o 
sociálním zabezpečení, bydlení, 
vzdělávání, péče o děti atd.) sloužících 
k úpravě jejich zaměstnaneckých vztahů a 
pracovních a životních podmínek.

Or. pt

Pozměňovací návrh 50
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Účinné záruky poskytnuté 
inspekcemi práce jsou nezbytnými 
prostředky jak zaručit rovné zacházení a 
potírání nehlášené práce, sociálního 
dumpingu a diskriminace nejen na 
základě národnosti, ale i pohlaví, neboť 
migrující ženy jsou často diskriminovány 
dvojím způsobem. Orgány, které provádějí 
inspekce práce, by proto měly být 
vybaveny dostatečnými zdroji.

Or. pt

Pozměňovací návrh 51
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Kromě toho je důležité zlepšit 
spolupráci a koordinaci inspektorátů 
práce v přeshraničních regionech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) Členské státy by měly řešit nepravé 
samostatné výdělečné činnosti u 
migrujících pracovníků tím, že by jim 
umožnily přístup k sociálním a 
zaměstnaneckým právům a k sociální 
ochraně.

Or. pt

Pozměňovací návrh 53
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přístup k sociálním a daňovým 
výhodám;

c) přístup k sociálním a daňovým výhodám 
a zejména k výhodám v oblasti zdraví, 
sociálního zabezpečení a pojištění pro 
případ nezaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
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Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 
Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici zrychlená soudní nebo správní 
řízení, a považují-li to členské státy za 
vhodné, i dohodovací postupy za účelem 
prosazování povinností vyplývajících 
z článku 45 Smlouvy a článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Barbara Matera

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali nebo setkávají s neoprávněnými 
omezeními, nebo se cítí poškozeni 
v důsledku neuplatnění zásady rovného 
zacházení, a to i pokud vztah, v němž mělo 
dojít k diskriminaci, již skončil, byla 
k dispozici soudní nebo správní řízení, a 
považují-li to členské státy za vhodné, i 
dohodovací postupy za účelem prosazování 
povinností vyplývajících z článku 45 

1. Členské státy zajistí, aby všem 
pracovníkům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se domnívají, že se při 
využívání svého práva na volný pohyb 
setkali s diskriminací na základě 
národnosti, náboženského vyznání, rasy, 
pohlaví nebo sexuální orientace nebo 
setkávají s neoprávněnými omezeními, 
nebo se cítí poškozeni v důsledku 
neuplatnění zásady rovného zacházení, a to 
i pokud vztah, v němž mělo dojít k 
diskriminaci, již skončil, byla k dispozici 
soudní nebo správní řízení, a považují-li to 
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Smlouvy a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 
492/2011.

členské státy za vhodné, i dohodovací 
postupy za účelem prosazování povinností 
vyplývajících z článku 45 Smlouvy a 
článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 492/2011.

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí všemi prostředky, 
které považují za účinné, aby příslušní 
občané znali svá práva. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy by měly odstranit 
překážky bránící mobilitě pracovníků tím, 
že nabídnou ženám, které následují své 
manžely či partnery do jiného členského 
státu, odpovídající služby, které jim 
umožní začlenit se do nového sociálního a 
kulturního prostředí, např. jazykové kurzy 
či kurzy odborného vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Minodora Cliveti
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy by měly zajistit, aby se 
děti mobilních pracovníků EU nemusely 
potýkat s problémy spojenými s jejich 
národností nebo občanstvím v důsledku 
pracovní volby svých rodičů, a důkladně 
se zabývat konkrétními potřebami dětí 
mobilních pracovníků s cílem zajistit 
v této oblasti účinnou politickou reakci.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy by měly zlepšit situaci 
dětí, které rodiče zanechali doma, 
a pomoci jim normálně se vyvíjet a těžit ze 
vzdělání a přiměřeného společenského 
života.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy by měly věnovat zvláštní 
pozornost pracovnicím, které se stěhují do 
zahraničí za prací, jež zahrnuje péči o dítě 
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či starší osoby, jako jsou opatrovatelky, 
„au-pair“, chůvy a zdravotní sestry, které 
jsou často zaměstnávány soukromými 
subjekty, jako jsou rodiny, či členové 
rodin, a pracují bez smlouvy nebo 
nelegálně, a v důsledku toho nemají 
žádná práva ani nároky na výhody 
plynoucí ze sociálního zabezpečení, 
zdravotní péče atd.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Členské státy by měly zajistit stejné 
zacházení s pracovníky a náležitou 
ochranu pracovních práv v souladu s 
platnými právními předpisy a kolektivními 
dohodami v daném členském státě. Po 
celé EU by se měla uplatňovat zásada 
„stejná mzda za stejnou práci“ společně 
s rovností žen a mužů, aby nedocházelo 
k platovému a sociálnímu dumpingu. 
Členské státy by měly zajistit, aby volný 
pohyb nebyl nikdy zneužíván 
k nerovnému zacházení a k platovému 
a sociálnímu dumpingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1f. Členské státy by měly zvýšit své 
společné úsilí o kontrolu, stíhání 
a trestání nucené a nehlášené práce 
a zajistit, aby taková práce byla 
postihována. Členské státy by měly zajistit 
ochranu obětí nucené práce, zejména žen 
a dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marije Cornelissen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření, včetně záruky jejich naprosté 
nezávislosti. Členské státy zajistí, aby tyto 
subjekty zastávaly v průběhu všech stádií 
tohoto procesu přístup zohledňující 
rovnost mužů a žen. Tyto subjekty mohou 
být součástí vnitrostátních agentur, které 
mají stejné cíle jako subjekty uvedené 
v článku 13 směrnice 2000/43/ES, nebo 
mají širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
všechny funkce subjektu budou 
vykonávány účinně a přiměřeně 
a především že plnění již existujících úkolů 
těchto subjektů tím nebude ohroženo.

Or. en
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Odůvodnění

Na základě informací z Equinet, Evropské sítě orgánů pro rovnost.

Pozměňovací návrh 64
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
organizace nebo jiné právnické osoby, 
které mají v souladu s kritérii stanovenými 
ve vnitrostátním právu oprávněný zájem na 
tom, aby ustanovení této směrnice byla 
dodržována, se smí buď jménem 
pracovníků či jejich rodinných příslušníků, 
nebo na jejich podporu, a s jejich 
souhlasem, účastnit jakéhokoli soudního 
nebo správního řízení stanoveného za 
účelem prosazování práv vyplývajících 
z článku 45 Smlouvy a článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011.

1. Členské státy zajistí, že sdružení, 
organizace nebo jiné právnické osoby, 
které mají v souladu s kritérii stanovenými 
ve vnitrostátním právu oprávněný zájem na 
tom, aby ustanovení této směrnice byla 
dodržována, se smí buď jménem 
pracovníků či jejich rodinných příslušníků, 
nebo na jejich podporu, a s jejich 
výslovným souhlasem, účastnit jakéhokoli 
soudního nebo správního řízení 
stanoveného za účelem prosazování práv 
vyplývajících z článku 45 Smlouvy 
a článků 1 až 10 nařízení (EU) č. 492/2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 

1. Členské státy určí strukturu, subjekt či 
subjekty na propagaci, analýzu, 
monitorování a podporu rovného zacházení 
všech pracovníků nebo jejich rodinných 
příslušníků bez diskriminace především na 
základě státní příslušnosti a provedou pro 
fungování těchto subjektů nezbytná 
opatření. Tyto subjekty mohou být součástí 
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vnitrostátních agentur, které mají stejné 
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

vnitrostátních agentur, které mají stejné
cíle, avšak širší záběr, pokud jde o základ 
diskriminace. V takovém případě členské 
státy zajistí, že stávajícím subjektům budou 
pro vykonávání nových úkolů přiděleny 
dostatečné zdroje, aby se zajistilo, že 
plnění již existujících úkolů těchto subjektů 
tím nebude ohroženo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tyto subjekty by měly poskytovat 
informace a usnadňovat a zjednodušovat 
správní postupy v záležitostech týkajících 
se volného pohybu pracovníků, například 
získávání povolení k pobytu, pracovního 
povolení, přenositelnosti nároků v oblasti 
sociálního pojištění, dostupnosti zdravotní 
péče, náhrady výdajů na zdravotní péči, 
odstranění dvojího zdanění, převodu 
registrace vozidla, převodu dětí v rámci 
vzdělávacího systému atd., se zvláštním 
důrazem na ženy a především na matky 
samoživitelky.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Barbara Matera

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) otázky týkající se rovného zacházení 
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s ženami a muži;

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Barbara Matera

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění nezávislých průzkumů 
týkajících se diskriminace na základě státní 
příslušnosti;

b) provádění nezávislých průzkumů 
týkajících se diskriminace na základě státní 
příslušnosti, náboženského vyznání, rasy, 
pohlaví a sexuální orientace;

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy by měly zajistit, aby tyto 
subjekty sledovaly situaci v agenturách a 
organizacích nabízejících práci 
pracovníkům z jiných členských států a 
odhalovaly nezákonné zaměstnávání nebo 
zaměstnávání na černém trhu a agentury 
a organizace nabízející fiktivní práci. Aby 
tento stav odhalily, měly by spolupracovat 
s partnerskými agenturami nebo 
organizacemi z jiných členských států EU. 
K plnění těchto úkolů by měly být 
vyčleněny prostředky z Evropského 
sociálního fondu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Subjekty vytvořené nebo existující 
v členském státě by měly sledovat smlouvy 
uzavírané především ženami, přičemž tyto 
smlouvy by měly odpovídat skutečnosti, 
aby se ženy nestávaly oběťmi nucené 
prostituce či obchodování s lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) ve všech případech se každoročně 
zveřejní zpráva, aby bylo možno zhodnotit 
činnost stávající struktury a zformulovat 
návrhy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Barbara Matera

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podporují dialog s 
příslušnými nevládními organizacemi a 
sociálními partnery, jež mají v souladu s 
vnitrostátními předpisy a zvyklostmi 

Členské státy podporují dialog s 
příslušnými nevládními organizacemi a 
sociálními partnery, jež mají v souladu s 
vnitrostátními předpisy a zvyklostmi 
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oprávněný zájem přispívat za účelem 
podpory zásady rovného zacházení k boji 
proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti.

oprávněný zájem přispívat za účelem 
podpory zásady rovného zacházení k boji 
proti diskriminaci na základě státní 
příslušnosti nebo jakéhokoli jiného 
důvodu.

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, snadno dostupné, 
komplexní a aktuální informace. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné i 
prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES.

2. Členské státy poskytují o právech 
udělených právem Unie o volném pohybu 
pracovníků jasné, bezplatné, snadno 
dostupné, komplexní a aktuální informace. 
Tyto informace by měly být snadno 
dostupné i prostřednictvím internetových 
stránek Vaše Evropa a EURES.

Or. fr


