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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Volný pohyb pracovníků je zakotven 
v článku 45 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, je základní svobodou 
občanů EU a jedním z pilířů vnitřního trhu 
Unie. Jeho provádění je dále rozvinuto 
právem Unie, jehož cílem je zaručit plný 
výkon práv udělených občanům Unie 
a jejich rodinným příslušníkům. 

(1) Volný pohyb pracovníků je zakotven 
v článku 45 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, je základní svobodou 
občanů EU a jedním z pilířů vnitřního trhu 
Unie. Jeho provádění je dále rozvinuto 
právem Unie, jehož cílem je zaručit plný 
výkon práv udělených občanům Unie 
a jejich rodinným příslušníkům. Je 
nezbytné zajistit, aby tato základní 
svoboda vždy zohledňovala zásadu 
rovnosti mezi ženami a muži a podporu 
rovných příležitostí napříč Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 s nedostatkem pracovních sil, 
pomáhá jim nalézt pracovní místa, která 
lépe odpovídají jejich dovednostem, 
a odstraňuje kritická místa na trhu práce.

Or. en



PE416.697v01-00 4/18 PA\944204CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S ohledem na pracovníky a jejich 
rodiny využívající svého práva na volný 
pohyb uděluje článek 45 Smlouvy 
významná práva pro výkon této základní 
svobody, která jsou podrobněji stanovena 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.

(4) Právo na volný pohyb pracovníků má 
výrazný dopad na rodinný život a volbu 
vzdělání a profese pracovníků i jejich 
partnerů; s ohledem na pracovníky a jejich 
rodiny využívající svého práva na volný 
pohyb uděluje článek 45 Smlouvy 
významná práva pro výkon této základní 
svobody, která jsou podrobněji stanovena 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 
a ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady č. 2004/38/ES ze dne 29. dubna 
2004. Členské státy nesmějí při provádění 
nařízení (EU) č. 492/2011, směrnice 
2004/38/ES a této směrnice diskriminovat 
pracovníky a jejich rodinné příslušníky na 
základě žádného z důvodů uvedených 
v článku 21 Listiny základních práv 
včetně sexuální orientace.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy by měly zajistit 
vzájemné uznání rozličných právních 
forem partnerských vztahů a práv z nich 
odvozených, aby nedocházelo 
k diskriminaci na základě sexuální 
orientace nebo myšlenkových názorů 
migrujících pracovníků. Členské státy by 
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měly také zajistit, aby práva, která 
vyplývají z adopce dítěte, byla 
respektována, neboť se jedná o nezbytnou 
podmínku při uvažování o stěhování se do 
jiného členského státu z pracovního 
důvodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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 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. 
Pracovníci jsou také vystaveni zhoršeným 
negativním dopadům mnohonásobné 
diskriminace zakládající se na rasovém 
nebo etnickém původu, náboženství nebo 
víře, zdravotním postižení, věku, sexuální 
orientaci či pohlaví. Mezi právními 
předpisy a jejich uplatňováním v praxi tedy 
existuje nesoulad, který je třeba odstranit.

Tento nesoulad přetrvává i mezi 
některými ohroženými skupinami, jako 
jsou například pracovníci 
v domácnostech, lidé se zdravotním 
postižením či lidé negramotní. Proto by 
měla být uplatněna zvláštní opatření, 
která těmto skupinám umožní plně 
využívat jejich právo na práci v jiném 
členském státě. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

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“ a naléhavě vyzvala členské 
státy, aby zvyšovaly povědomí občanů 
o právech vyplývajících z právních 
předpisů EU o boji s diskriminací, 
o rovnosti žen a mužů a o volném pohybu 
pracovníků a aby otevřely a usnadnily 
přístup státních příslušníků EU k místům 
ve veřejné správě v souladu s právními 
předpisy EU, jak je vykládá Soudní dvůr. 
Komise také naléhavě vyzvala členské 
státy, aby zajistily plné provádění 
směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení 
pro muže a ženy v oblasti zaměstnání 
a povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Práva pracovníků budou s větší 
pravděpodobností respektována, pokud 
tito budou sdruženi v zájmových 
skupinách. Členské státy by měly usnadnit 
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a podpořit sdružování pracovníků 
pocházejících z jiných členských států 
a jejich zastupování prostřednictvím 
zájmových skupin, a to především 
v případě ohrožených pracovníků, jako 
jsou pracovníci sezónní, pracovníci 
v domácnostech nebo sexuální pracovníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 
všechny náležité informace o bydlení, 
zdravotním pojištění, daňovém 
zvýhodnění a překážkách pro partnera 
pracovníka, o daních a příspěvcích 
souvisejících s péčí o dítě a 
o důchodových právech byly dostupnější 
a snáze přístupné v příslušných jazycích 
pracovníkům z jiných členských států, 
zaměstnavatelům a dalším zúčastněným 
stranám. Členské státy by měly zajistit, že 
pro pracovníky a jejich rodinné 
příslušníky existují cenově dostupné 
jazykové kurzy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 

(23) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost přijmout nebo zachovat 



PE416.697v01-00 8/18 PA\944204CS.doc

CS

příznivější úpravu. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících 
pracovníků Unie před diskriminací na 
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie 
a jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

příznivější úpravu především pro zajištění 
rovných příležitostí žen a mužů a využití 
práva na volný pohyb. Členské státy mají 
kromě toho možnost rozšířit pravomoci 
organizací, jimž byly svěřeny úkoly 
související s ochranou migrujících 
pracovníků Unie před diskriminací na 
základě státní příslušnosti tak, aby v nich 
bylo zahrnuto i právo na rovné zacházení 
bez diskriminace na základě státní 
příslušnosti pro všechny občany Unie 
a jejich rodinné příslušníky využívající 
svého práva na volný pohyb, jak stanoví 
článek 21 SFEU a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Provádění této směrnice by nemělo 
sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení 
ve vztahu k situaci, která již v členském 
státě existuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Po uplynutí přiměřené doby od 
provedení této směrnice by Komise měla 
připravit zprávu o jejím provádění, která 
bude zejména hodnotit možnost předložit 
případný návrh, jehož cílem bude zaručit 
lepší prosazovaní práva Unie v oblasti 
volného pohybu. 

(26) Po uplynutí přiměřené doby od 
provedení této směrnice by Komise měla 
připravit zprávu o jejím provádění, která 
bude zejména hodnotit možnost předložit 
případný návrh, jehož cílem bude zaručit 
lepší prosazovaní práva Unie v oblasti 
volného pohybu. Toto hodnocení by mělo 
zohlednit rovnost mužů a žen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména právo svobodné volby povolání 
a právo pracovat (článek 15), zákaz 
diskriminace (článek 21, a zejména 
odstavec 2 týkající se zákazu diskriminace 
na základě státní příslušnosti), právo na 
kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), 
slušné a spravedlivé pracovní podmínky 
(článek 31), právo na volný pohyb a pobyt 
(článek 45) a právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces (článek 47). 
Musí být prováděna v souladu s těmito 
právy a zásadami. 

(27) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména právo svobodné volby povolání 
a právo pracovat (článek 15), zákaz 
diskriminace (článek 21, a zejména 
odstavec 1 týkající se zákazu diskriminace 
na základě pohlaví a odstavec 2 týkající se 
zákazu diskriminace na základě státní 
příslušnosti), právo na kolektivní 
vyjednávání a akce (článek 28), slušné 
a spravedlivé pracovní podmínky (článek 
31), právo na volný pohyb a pobyt (článek 
45) a právo na účinnou právní ochranu 
a spravedlivý proces (článek 47). Musí být 
prováděna v souladu s těmito právy 
a zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovní podmínky, zejména pokud jde 
o odměnu za práci a propouštění;

b) pracovní podmínky, zejména pokud jde 
o zákaz jakékoliv diskriminace, odměnu za 
práci a propouštění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) práva při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přístup k sociálnímu zabezpečení 
včetně zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Článek 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) členství v odborech; d) členství v odborech a dalších 
uskupeních souvisejících se zaměstnáním;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Článek 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přístup dětí pracovníků ke vzdělávání. g) přístup dětí pracovníků ke vzdělávání 
včetně předškolního vzdělávání a péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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 diskriminací nebo 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí nejen dostupnost 
těchto řízení, ale musí také vytvořit 
informační systémy pro zajištění toho, že 
pracovníci a jejich rodiny jsou bez ohledu 
na své jazykové schopnosti o těchto 
řízeních zpraveni a znají jejich 
mechanismy a postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby s pracovníky, 
kteří dají popud k soudnímu nebo 
administrativnímu řízení, nebylo ze strany 
jejich zaměstnavatele zacházeno 
nespravedlivě.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy zajistí potřebné fungující 
mechanismy, aby pracovníci měli možnost 
domáhat se svých nároků a aby třetí 
strany jejich jménem mohly za tímto 
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účelem jednat.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat. 

2. Ustanovení článku 3 se použijí, aniž 
jsou dotčena vnitrostátní pravidla pro lhůty 
týkající se prosazování uvedených práv. 
Tyto lhůty nesmí výkon práv udělených 
právem Unie v praxi znemožňovat nebo 
nadměrně ztěžovat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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 případně 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby se tato 
sdružení a organizace mohly bez omezení 
setkávat s příslušnými pracovníky 
v průběhu přípravy skupinových 
požadavků a během dalšího postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla pro lhůty týkající se 
prosazování uvedených práv. Tyto lhůty 
nesmí výkon práv udělených právem Unie 
v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat. 

2. Ustanovení článku 4 se použijí, aniž 
jsou dotčena vnitrostátní pravidla pro lhůty 
týkající se prosazování uvedených práv. 
Tyto lhůty nesmí výkon práv udělených 
právem Unie v praxi znemožňovat nebo 
nadměrně ztěžovat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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 

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 
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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.

opatření. 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, 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. en

Pozměňovací návrh 26

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 a ve spojení s diskriminací na 
jiném základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Článek 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dialog Zastupování zájmových skupin a dialog 

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy by měly zajistit, aby 
orgán pro podporu rovného zacházení 
aktivně podporoval zastupování 
zájmových skupin a zajistil, že pracovníci 
a jejich rodiny uplatňující své právo na 
volný pohyb si jsou vědomi svých práv 
a budou mít možnost je využívat.  

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy usnadní a podpoří 
sdružování pracovníků z jiných členských 
států, a to především ohrožených skupin, 
které pracují v jiných než formálních 
strukturách, jako jsou pracovníci sezónní, 
pracovníci v domácnostech, pečovatelé 
nebo sexuální pracovníci. Členské státy 
také poskytnou těmto pracovníkům 
informace ohledně možností vstupu do 
odborové organizace a usnadní uznání 
členství v odborové organizaci v jiném 
členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby s ustanoveními 
přijatými na základě této směrnice, jakož i 
s příslušnými ustanoveními článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011, která jsou již 
platná, byly seznámeny dotčené osoby 
všemi odpovídajícími prostředky a na 
celém území.

1. Členské státy zajistí, aby dotčené osoby 
byly všemi odpovídajícími prostředky a na 
celém území seznámeny nejen 
s ustanoveními přijatými na základě této 
směrnice, jakož i s příslušnými 
ustanoveními článků 1 až 10 nařízení (EU) 
č. 492/2011, která jsou již platná, ale i 
s celou řadou dalších pravidel důležitých 
pro pracovníky, jejichž rodiny využívají 
právo na volný pohyb, které se týkají 
sociálního zabezpečení včetně rodinných 
dávek, práv při práci, pracovních 
podmínek, daní, rodiny a učení se 
jazykům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy dají všem zúčastněným 
osobám k dispozici informace související 
s dalšími relevantními vnitrostátními 
ustanoveními, které se týkají pracovníků 
a jejich rodin, jež uplatňují své právo na 
volný pohyb.

Or. en


