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Pozměňovací návrh 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Klíčovým prvkem nízké 
nezaměstnanosti mladých lidí jsou duální 
systémy odborné přípravy. V souladu 
s potřebami se zaměřují na požadavky 
hospodářství a umožňují tak snadný 
přechod z odborné přípravy do výkonu 
povolání. Měly by být posíleny nejen v této 
směrnici, nýbrž je třeba je zohlednit i 
v dalších evropských právních předpisech, 
které se týkají snižování nezaměstnanosti 
mladých lidí. Kromě toho by tyto systémy 
odborné přípravy a jejich specifické rysy 
měly zůstat nedotčeny ustanoveními 
směrnice 2005/36/ES.

Or. de

Odůvodnění

Duální systémy odborné přípravy brzy začleňují vzdělávané osoby do podniků, čímž 
významným způsobem přispívají k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a zaručují snadný 
přechod k výkonu povolání. V současné době jsou již zavedeny v řadě členských zemí. O 
posílení duálních systémů odborné přípravy žádá rovněž Komise EU ve svém sdělení 
COM(2012) 299.

Pozměňovací návrh 90
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb (3) Zavedení evropského profesního 
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odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility, 
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

průkazu na bázi dobrovolnosti podpoří
volný pohyb odborníků a zároveň zajistí
efektivnější a transparentnější uznávání 
odborných kvalifikací. Tento průkaz je 
zejména nezbytný pro usnadnění dočasné 
mobility, uznávání v rámci systému 
automatického uznávání kvalifikací 
a podporu zjednodušeného uznávání 
v rámci obecného systému. Průkaz by měl 
být vydáván na žádost příslušných 
reprezentativních profesních organizací, 
na základě žádosti odborníka a po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility,
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění uznávání v rámci 
systému automatického uznávání 
kvalifikací a podporu zjednodušeného 
uznávání v rámci obecného systému. 
Průkaz by měl být vydáván na základě 
žádosti odborníka, po předložení nutných 
dokladů a provedení souvisejících 
přezkumných a ověřovacích postupů 
příslušnými orgány. Lhůta pro ověření 
žádosti o evropský profesní průkaz se 
odvíjí od povolání. Proto je třeba 
uskutečnit pilotní projekty, které umožní 
pro každé povolání stanovit realistický 
časový rámec. Tyto časové rámce by 
Komise měla zpřístupnit veřejnosti, 
například na portálu „Vaše Evropa“ a ve 
střediscích pomoci uvedených v článku 
57b. Výsledky těchto pilotních projektů lze 
vztáhnout na podobná povolání.
Fungování průkazu by mělo být 
podporováno systémem pro výměnu 
informací o vnitřním trhu vytvořeným 
nařízením (EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.
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Or. en

Pozměňovací návrh 92
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility, 
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést dobrovolný 
evropský profesní průkaz. Tento průkaz 
může zejména posloužit pro usnadnění 
dočasné mobility, uznávání v rámci 
systému automatického uznávání 
kvalifikací a podporu zjednodušeného 
uznávání v rámci obecného systém. Průkaz 
by měl být vydáván na základě žádosti 
odborníka, po předložení nutných dokladů 
a provedení souvisejících přezkumných 
a ověřovacích postupů příslušnými orgány. 
Fungování průkazu by mělo být 
podporováno systémem pro výměnu 
informací o vnitřním trhu vytvořeným 
nařízením (EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.
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Or. en

Pozměňovací návrh 93
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility, 
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility, 
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených. 
Uznávání odborných kvalifikací na 
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základě profesního průkazu by se mělo 
řídit zásadou, že odpovědnost za uznání 
odborné kvalifikace nese výhradně 
hostitelský členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility, 
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí.
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz, především u povolání, na 
něž se vztahuje systém automatického 
uznávání, a pokud o něj tato povolání 
požádají. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility, 
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí.
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
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trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

Or. el

Odůvodnění

Vyjasnění, že zavedení profesního průkazu je volitelné, především u povolání, na něž se 
vztahuje systém automatického uznávání, pokud o něj tato povolání požádají.

Pozměňovací návrh 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility, 
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Evropský profesní průkaz 
by se měl používat výhradně jako nástroj 
pro uznávání odborných kvalifikací 
v jiném členském státě, aby bylo možné 
v plné míře využívat potenciál mobility na 
jednotném trhu, a nikoli jako prostředek 
k řízení a omezování kvalifikace u 
jednotlivých povolání. Tento průkaz je 
zejména nezbytný pro usnadnění dočasné 
mobility, uznávání v rámci systému 
automatického uznávání kvalifikací 
a podporu zjednodušeného uznávání 
v rámci obecného systému. Průkaz by měl 
být vydáván na základě žádosti odborníka, 
po předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
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administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zavedení profesního průkazu by mělo 
být dobrovolné a mělo by k němu dojít na 
žádost dotčeného povolání. Pro zavedení 
profesního průkazu je nutné, aby s ním 
souhlasily dvě třetiny členských států 
nebo profesních subjektů členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů souvisejících 
s veřejnými zájmy by členský stát ovšem
měl mít možnost částečný přístup 
odmítnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za zvláštních okolností 
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poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout. Částečný 
přístup se nevztahuje na zdravotnická 
povolání, která mají důsledky pro 
bezpečnost pacientů nebo ochranu 
veřejného zdraví.

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout. Částečný 
přístup nebude poskytnut odborníkům, 
kteří poskytují zdravotní služby nebo 
služby jinak spojené s veřejným sociálním 
zabezpečením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků či při 
řádném výkonu spravedlnosti, by členský 
stát ovšem měl mít možnost částečný 
přístup .

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
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oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů, jiných 
zdravotnických odborníků či notářů a 
právníků, by členský stát ovšem měl mít 
možnost částečný přístup odmítnout.

Or. en

Odůvodnění

Podle rozhodnutí Soudního dvora může „naléhavým důvodem obecného zájmu“ ve smyslu 
tohoto bodu být i „řádný výkon spravedlnosti“. Notáři a právníci značně přispívají k řádnému 
výkonu spravedlnosti, a proto by členské státy měly mít možnost částečný přístup výše 
uvedeným povoláním odmítnout.

Pozměňovací návrh 102
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů souvisejících 
s veřejnými zájmy by členský stát ovšem 
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jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

měl mít možnost částečný přístup 
odmítnout. Částečný přístup nelze 
poskytnout zdravotnickým povoláním,
která využívají automatické uznávání a 
jsou uvedena v příloze V.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout. Částečný 
přístup nebude poskytnut povoláním, 
která poskytují zdravotnické služby nebo 
služby jinak spojené s veřejným zdravím.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. Členský stát 
musí před přijetím tohoto rozhodnutí 
informovat Komisi, čímž se usnadní úplné 
provedení tohoto ustanovení a zajistí se 
jeho jednotné uplatňování v celé Unii. 
V případě naléhavých důvodů obecného 
zájmu by členský stát ovšem měl mít 
možnost částečný přístup odmítnout. 
Povoláním, která využívají automatické
uznávání na základě koordinace 
minimálních požadavků na odbornou 
přípravu nebo společných zásad odborné 
přípravy, by neměl být částečný přístup 
umožněn.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby Komise měla informace o rozhodnutích zamítnout částečný přístup a o 
důvodech, které k nim vedly, a mohla tak zajistit úplné, správné a jednotné provádění tohoto 
ustanovení. Viz odpovídající článek.

Pozměňovací návrh 105
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy,
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát poskytnout částečný přístup. U 
povolání, která mají důsledky pro veřejné 
zdraví, bezpečnost nebo dohled nad 
veřejným zdravím, může členský stát 
částečný přístup odmítnout, domnívá-li se, 
že kvalita poskytovaných služeb není 
dostačující. V případě naléhavých důvodů
veřejného zájmu by členský stát ovšem 
měl vždy mít možnost částečný přístup 
odmítnout.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
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programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měly by mu 
členské státy, které udělují povolení, za 
těchto zvláštních okolností poskytnout 
částečný přístup. V případě naléhavých 
důvodů obecného zájmu, jak tomu může 
být v případě lékařů nebo jiných 
zdravotnických odborníků, nebo u 
povolání zvláštní geografické povahy, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

Or. el

Odůvodnění

Členské státy jsou povinny kontrolovat, kterým povoláním mohou povolit částečný přístup, a 
to mimo jiné z důvodu ochrany zdraví a veřejné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 107
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo 
jiných zdravotnických odborníků, nebo u
povolání vázaných na určité místo, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
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částečný přístup odmítnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Použití částečného přístupu podle 
této směrnice a na základě judikatury 
Soudního dvora Evropské unie nesmí 
nikdy vést k tomu, že by bylo sociálním 
partnerům v daném odvětví upíráno právo 
se sdružovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Notáři jsou jmenováni státem a jako 
takoví sledují cíl veřejného zájmu, tj. 
zajištění legality a právní jistoty právních 
úkonů mezi jednotlivci, a proto nespadají 
do působnosti této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) (iia) Pojetí „naléhavých důvodů 
obecného zájmu“, na které odkazují 
některá ustanovení této směrnice, bylo 
rozvinuto Soudním dvorem v jeho 
judikatuře týkající se článků 49 a 56 
Smlouvy a může se dále vyvíjet. Podle 
judikatury Soudního dvora toto pojetí 
mimo jiné zahrnuje tyto důvody: veřejný 
pořádek, veřejná bezpečnost a ochrana 
veřejného zdraví ve smyslu článků 52 a 62 
Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Pojetí „naléhavých důvodů obecného zájmu“, na něž odkazují některá ustanovení této 
směrnice, je známou zásadou zahrnující veřejné zdraví a širokou škálu dalších oblastí. 
Navrhuje se použít tuto definici, která čerpá z definice použité ve směrnici 2006/123/ES, a tím 
objasnit záměr normotvůrce při použití tohoto pojmu.

Pozměňovací návrh 111
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dočasné a příležitostné poskytování 
služeb v členských státech by mělo být 
podmíněno zárukami, a to zejména 
požadavkem na minimálně dvouletou 
předchozí odbornou praxi, v zájmu 
ochrany místních spotřebitelů 
v hostitelském členském státě, pokud 
povolání není regulováno v domovském 
členském státě. Tyto záruky však nejsou 
nutné v případě, kdy si spotřebitelé 
s obvyklým bydlištěm v členském státě 
usazení odborníka již tohoto odborníka 
vybrali a neexistují přitom důsledky pro 
veřejné zdraví a bezpečnost třetích osob 

(5) Dočasné a příležitostné poskytování 
služeb v členských státech by mělo být 
podmíněno zárukami, a to zejména 
požadavkem na minimálně dvouletou 
předchozí odbornou praxi, v zájmu 
ochrany místních spotřebitelů 
v hostitelském členském státě, pokud 
povolání není regulováno v domovském 
členském státě. Tyto záruky však nejsou 
nutné v případě, kdy si spotřebitelé 
s obvyklým bydlištěm v členském státě 
usazení odborníka již tohoto odborníka 
vybrali a neexistují přitom důsledky pro 
veřejné zdraví a bezpečnost třetích osob 
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v hostitelském členském státě. v hostitelském členském státě. Systém 
dočasné mobility by se neměl používat 
jako náhrada za postup úplného uznání
v souladu s článkem 7. Přeje-li si tedy 
odborník využívající dočasného přístupu 
pokračovat v poskytování služeb po 
nepřetržitou dobu delší než jeden rok, 
musí podat ohlášení stanovené v článku 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Požadavky na uznání dočasné 
mobility by neměly být náhradou za 
požadavky na uznání dlouhodobé
mobility. Za účelem odstranění právní 
mezery, díky níž odborníci získávají 
uznání v méně náročném systému 
dočasné mobility a nadále poskytují služby 
bez časového omezení, bude dočasná 
mobilita omezena na jeden rok 
nepřetržitého poskytování služeb na celém 
území Evropské unie. Po tomto roce musí 
odborník získat úplné uznání na základě 
článku 4b nebo hlavy III. Výjimkou jsou 
poskytovatelé služeb, kteří pravidelně 
poskytují služby v jiném členském státě po 
dobu méně než jeden rok. Komise se 
vybízí, aby prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci vytvořila seznam 
těchto profesí v souladu s článkem 58a 
(novým) a tento seznam zveřejnila.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sandra Kalniete
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

(7) Směrnice 2005/36/ES by se neměla 
vztahovat na povolání notáře. Ve většině 
členských států je povolání notáře do 
organizace jejich systémů soudnictví 
zasazeno jako nezávislý veřejný úřad, 
který je zavázán veřejnému zájmu a 
pověřen úkoly, jež mohou být velmi 
různorodé. Základní úvaha směrnice 
2005/36/ES, především co se týče volného 
poskytování služeb, však tomuto pojetí 
notáře coby představitele veřejného úřadu 
zapojeného do systému soudnictví 
odporuje.

Or. de
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Pozměňovací návrh 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech.
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

(7) Směrnice 2005/36/ES by se neměla 
vztahovat na povolání notáře, pokud jde o 
žádosti o uznání kvalifikací při usazení a o 
poskytování služeb v jiném členském státě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. Tato 
vyrovnávací opatření nezbavují žadatele 
povinnosti splnit ostatní požadavky 
v rámci postupu výběru a jmenování do 
notářských úřadů v hostitelském členském 
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hostitelského členského státu. státě. Notáři mají zvláštní postavení 
jakožto osoby zastávající veřejné úřady,
které mají pravomoc a povinnost ve svém 
domovském členském státě plnit určité 
veřejné funkce, a tudíž by neměli být 
oprávněni v rámci volného poskytování 
služeb vystavovat úřední listiny a provádět 
jiné činnosti ověřování či další soudní 
funkce.

Or. en

Odůvodnění

Použití razítka členského státu je omezeno územím tohoto státu a nelze jej rozšířit na základě
volného poskytování služeb. Otázka vystavování úředních listin a jejich vzájemného uznávání
musí být regulována na základě článku 81 SFEU, a tudíž se na omezení pro notáře vztahují
rozhodnutí Evropského soudního dvora. Mezi „jiné činnosti ověřování“ patří ověřovací 
činnost a soudní funkce, které jsou prováděny jménem soudní správy členského státu.

Pozměňovací návrh 117
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo možné uplatňovat 
mechanismus uznávání kvalifikace v rámci 
obecného systému, je nutno seskupit různé 
vnitrostátní programy vzdělávání 
a odborné přípravy do různých úrovní. 
Tyto úrovně jsou vytvořeny pouze pro 
účely fungování obecného systému 
a neměly by mít účinek na vnitrostátní 
systémy vzdělávání a odborné přípravy 
a ani na pravomoc členských států v této 
oblasti, a to včetně vnitrostátní politiky 
provádění evropského rámce kvalifikací. 
Může to být nástroj na podporu 
transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací 
a užitečný dodatečný zdroj informací pro 
příslušné orgány, které posuzují uznání 
kvalifikací získaných v jiných členských 
státech. Úrovně vytvořené pro fungování 

(8) Aby bylo možné uplatňovat 
mechanismus uznávání kvalifikace v rámci
obecného systému, je nutno seskupit různé 
vnitrostátní programy vzdělávání 
a odborné přípravy do různých úrovní. 
Tyto úrovně jsou vytvořeny pouze pro 
účely fungování obecného systému 
a neměly by mít účinek na vnitrostátní 
systémy vzdělávání a odborné přípravy 
a ani na pravomoc členských států v této 
oblasti, a to včetně vnitrostátní politiky 
provádění evropského rámce kvalifikací. 
Může to být nástroj na podporu 
transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací 
a užitečný dodatečný zdroj informací pro 
příslušné orgány, které posuzují uznání 
kvalifikací získaných v jiných členských 
státech.
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obecného systému by neměly být v zásadě 
nadále používány jako kritérium pro 
vyloučení občanů Unie z působnosti 
směrnice 2005/36/ES, jestliže by to bylo 
v rozporu se zásadou celoživotního učení.

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo možné uplatňovat 
mechanismus uznávání kvalifikace v rámci 
obecného systému, je nutno seskupit různé 
vnitrostátní programy vzdělávání 
a odborné přípravy do různých úrovní. 
Tyto úrovně jsou vytvořeny pouze pro 
účely fungování obecného systému 
a neměly by mít účinek na vnitrostátní 
systémy vzdělávání a odborné přípravy 
a ani na pravomoc členských států v této 
oblasti, a to včetně vnitrostátní politiky 
provádění evropského rámce kvalifikací. 
Může to být nástroj na podporu 
transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací 
a užitečný dodatečný zdroj informací pro 
příslušné orgány, které posuzují uznání 
kvalifikací získaných v jiných členských 
státech. Úrovně vytvořené pro fungování 
obecného systému by neměly být v zásadě 
nadále používány jako kritérium pro 
vyloučení občanů Unie z působnosti 
směrnice 2005/36/ES, jestliže by to bylo 
v rozporu se zásadou celoživotního učení.

(8) Aby bylo možné uplatňovat 
mechanismus uznávání kvalifikace v rámci 
obecného systému, je nutno seskupit různé 
vnitrostátní programy vzdělávání 
a odborné přípravy do různých úrovní. 
Tyto úrovně jsou vytvořeny pouze pro 
účely fungování obecného systému 
a neměly by mít účinek na vnitrostátní 
systémy vzdělávání a odborné přípravy 
a ani na pravomoc členských států v této 
oblasti, a to včetně vnitrostátní politiky 
provádění evropského rámce kvalifikací. 
Může to být nástroj na podporu 
transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací 
a užitečný dodatečný zdroj informací pro 
příslušné orgány, které posuzují uznání 
kvalifikací získaných v jiných členských 
státech.

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo možné uplatňovat 
mechanismus uznávání kvalifikace v rámci 
obecného systému, je nutno seskupit různé 
vnitrostátní programy vzdělávání 
a odborné přípravy do různých úrovní. 
Tyto úrovně jsou vytvořeny pouze pro 
účely fungování obecného systému 
a neměly by mít účinek na vnitrostátní 
systémy vzdělávání a odborné přípravy 
a ani na pravomoc členských států v této 
oblasti, a to včetně vnitrostátní politiky 
provádění evropského rámce kvalifikací. 
Může to být nástroj na podporu 
transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací 
a užitečný dodatečný zdroj informací pro 
příslušné orgány, které posuzují uznání 
kvalifikací získaných v jiných členských 
státech. Úrovně vytvořené pro fungování 
obecného systému by neměly být v zásadě 
nadále používány jako kritérium pro 
vyloučení občanů Unie z působnosti 
směrnice 2005/36/ES, jestliže by to bylo 
v rozporu se zásadou celoživotního učení.

(8) Aby bylo možné uplatňovat 
mechanismus uznávání kvalifikace v rámci 
obecného systému, je nutno seskupit různé 
vnitrostátní programy vzdělávání 
a odborné přípravy do různých úrovní. 
Tyto úrovně jsou vytvořeny pouze pro 
účely fungování obecného systému 
a neměly by mít účinek na vnitrostátní 
systémy vzdělávání a odborné přípravy 
a ani na pravomoc členských států v této 
oblasti, a to včetně vnitrostátní politiky 
provádění evropského rámce kvalifikací. 
Komise by měla zhodnotit, zda lze úrovně 
použité v této směrnici sjednotit 
s úrovněmi evropského rámce kvalifikací, 
a toto hodnocení případně spolu s návrhy 
předložit do dvou let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost. Toto hodnocení by 
mělo zahrnovat také právní definici 
evropského systému přenosu kreditů pro 
acquis Společenství. Může to být nástroj 
na podporu transparentnosti 
a srovnatelnosti kvalifikací a užitečný 
dodatečný zdroj informací pro příslušné 
orgány, které posuzují uznání kvalifikací 
získaných v jiných členských státech. 
Úrovně vytvořené pro fungování obecného 
systému by neměly být v zásadě nadále 
používány jako kritérium pro vyloučení 
občanů Unie z působnosti směrnice 
2005/36/ES, jestliže by to bylo v rozporu 
se zásadou celoživotního učení.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud neexistuje harmonizace 
minimálních požadavků na odbornou 
přípravu pro přístup k povoláním, na něž se 
vztahuje obecný systém, hostitelský 
členský stát by měl mít i nadále možnost 
uložit vyrovnávací opatření. Toto opatření 
by mělo být přiměřené a mělo by zejména 
zohlednit znalosti, dovednosti a schopnosti 
nabyté žadatelem během jeho odborné 
praxe nebo celoživotního učení.
Rozhodnutí o uložení kompenzačního 
opatření by mělo být podrobně 
odůvodněno, aby žadatel mohl lépe 
pochopit svou situaci a požádat 
u vnitrostátních soudů o právní přezkum na 
základě směrnice 2005/36/ES.

(10) Pokud neexistuje harmonizace 
minimálních požadavků na odbornou 
přípravu pro přístup k povoláním, na něž se 
vztahuje obecný systém, hostitelský 
členský stát by měl mít i nadále možnost 
uložit vyrovnávací opatření. Toto opatření 
by mělo být přiměřené a mělo by zejména 
zohlednit znalosti, dovednosti a schopnosti 
nabyté žadatelem během jeho odborné 
praxe nebo celoživotního učení
potvrzených příslušným orgánem.
Rozhodnutí o uložení kompenzačního 
opatření by mělo být podrobně 
odůvodněno, aby žadatel mohl lépe 
pochopit svou situaci a požádat 
u vnitrostátních soudů o právní přezkum na 
základě směrnice 2005/36/ES.

Or. el

Odůvodnění

Celoživotní učení je velmi často zajišťováno prostřednictvím neformálního vzdělávání a
odborné přípravy, což vede k vydávání osvědčení, která nelze posoudit.

Pozměňovací návrh 121
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Systém automatického uznávání na 
základě harmonizovaných minimálních 
požadavků na odbornou přípravu je závislý 
na včasném oznamování nových nebo 
změněných dokladů o dosažených 
kvalifikacích členskými státy a jejich 
zveřejnění Komisí. V opačném případě 
nemají držitelé těchto kvalifikací žádnou 
záruku, že mohou využít automatické 
uznání. Za účelem zvýšení transparentnosti 

(12) Systém automatického uznávání na 
základě harmonizovaných minimálních 
požadavků na odbornou přípravu je závislý 
na včasném oznamování nových nebo 
změněných dokladů o dosažených 
kvalifikacích členskými státy a jejich 
zveřejnění Komisí. V opačném případě 
nemají držitelé těchto kvalifikací žádnou 
záruku, že mohou využít automatické 
uznání. Za účelem zvýšení transparentnosti 
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a usnadnění přezkumu nově oznámených 
titulů by měly členské státy určit 
odpovídající subjekt, např. akreditační 
výbor nebo ministerstvo, který by 
přezkoumal každé oznámení a Komisi 
zaslal zprávu o souladu se směrnicí 
2005/36/ES.

a usnadnění přezkumu nově oznámených 
titulů by měly členské státy Komisi předat 
zprávu o souladu se směrnicí 2005/36/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Při automatickém uznávání na 
základě harmonizovaných minimálních 
požadavků na odbornou přípravu u 
zdravotnických povolání by členské státy 
měly mít možnost poskytnout částečnou 
výjimku osobám s výjimkou veterinárních 
lékařů, jež absolvovaly část odborné 
přípravy formou jiné výuky, která má 
alespoň rovnocennou úroveň, a pokud již 
u nich tato část odborné přípravy úspěšně 
proběhla.
Částečná výjimka by obvykle neměla 
přesáhnout jeden akademický rok nebo 60
kreditů v případech, kdy je k dokončení
jednoho akademického roku zapotřebí 60
kreditů. Výjimečně lze částečnou výjimku
prodloužit na dva akademické roky nebo
120 kreditů.
Při zvažování částečného osvobození od
výuky musí členský stát v plném rozsahu 
zohlednit důsledky pro bezpečnost 
pacientů.

Or. en
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Odůvodnění

Harmonizované minimální požadavky na odbornou přípravu by měly být dostatečně flexibilní, 
aby se předešlo přílišnému omezování členských států při organizaci jejich vlastních systémů 
vzdělávání. Částečné výjimky je třeba zvážit u osob, které již absolvovaly příslušnou přípravu.

Pozměňovací návrh 123
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Má-li dojít ke zvýšení mobility 
odborníků ve zdravotnictví zároveň 
s podporou celoživotního vzdělávání a 
dalšího vzdělávání v zájmu pacientů, je 
nezbytné zavést rámec pro postupné 
uznávání postupů dalšího vzdělávání a 
odborné přípravy mezi členskými státy, a 
to prostřednictvím výměny informací a 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy. K tomuto účelu předkládají 
příslušné orgány v členských státech 
Komisi a ostatním členským státům 
veřejně dostupné zprávy o svých 
postupech v oblasti dalšího vzdělávání 
a odborné přípravy zdravotnických 
odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
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komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného
školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně.

komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. O schválení přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy proto rozhodují 
členské státy s cílem zvýšit úroveň
kvalifikací a schopností v těchto
povoláních, a to tím, že podmínkou před 
přijetím do těchto kurzů bude absolvovat 
všeobecné školní vzdělání o délce dvanácti 
let nebo úspěšně složit zkoušku
rovnocenné úrovně.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
upravena na nejméně deset let 
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školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně.

všeobecného školního vzdělání nebo 
úspěšné složení zkoušky rovnocenné 
úrovně.

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně.

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně. Členské státy 
musí u zdravotnických povolání zajistit 
propustnost a možnosti kariérního 
postupu.

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem:
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně.

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání.

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol získat pevný 
základ všeobecného školního vzdělání, 
avšak rozhodující je kvalita a obsah 
odborné přípravy, jež je nezbytné 
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kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně.

průběžně přizpůsobovat potřebám.

Or. de

Odůvodnění

Cílem směrnice je koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu. Ty jsou již 
zpřísněny stanoveným počtem hodin a let v čl. 31 odst. 3 prvním pododstavci, jako je tomu 
v případě lékařů . Stejně tak jako u lékařů je nutné přihlédnout k odlišným vzdělávacím 
systémům jednotlivých členských států v případě zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, u nichž byly zohledněny odlišné vzdělávací systémy 
jednotlivých členských států snížením minimální délky odborné přípravy v letech.

Pozměňovací návrh 129
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zjednodušení systému 
automatického uznávání oborů lékařství 
a zubního lékařství by měly být tyto obory 
zahrnuty do působnosti směrnice 
2005/36/ES, pokud jsou společné nejméně 
jedné třetině členských států.

(16) V zájmu zjednodušení systému 
automatického uznávání všech oborů 
lékařství, zubního lékařství, farmacie 
a veterinárního lékařství by měly být tyto 
obory zahrnuty do působnosti směrnice 
2005/36/ES, pokud jsou společné nejméně 
jedné třetině členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zjednodušení systému 
automatického uznávání oborů lékařství 

(16) V zájmu zjednodušení systému 
automatického uznávání oborů lékařství,
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a zubního lékařství by měly být tyto obory 
zahrnuty do působnosti směrnice 
2005/36/ES, pokud jsou společné nejméně 
jedné třetině členských států.

zubního lékařství, veterinárního lékařství 
a farmacie by měly být tyto obory 
zahrnuty do působnosti směrnice 
2005/36/ES, pokud jsou společné nejméně 
jedné třetině členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Mobilitu zdravotnických odborníků 
je třeba zasadit do širšího kontextu 
evropské pracovní síly ve zdravotnictví a 
řešit pomocí zvláštní strategie na evropské 
úrovni a ve spolupráci s členskými státy, 
aby byla zaručena co nejvyšší úroveň 
ochrany pacientů a spotřebitelů a 
současně zachována finanční a 
organizační udržitelnost vnitrostátních 
zdravotnických systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Směrnice 2005/36/ES by měla 
prosazovat automatičtější povahu uznávání 
kvalifikací u těch povolání, která této 
možnosti zatím nevyužívají. Měla by se při 
tom zohlednit pravomoc členských států 
určit odborné kvalifikace požadované pro 
výkon povolání na jejich území, stejně jako 

(18) Směrnice 2005/36/ES by měla 
prosazovat automatičtější povahu uznávání 
kvalifikací u těch povolání, která této 
možnosti zatím nevyužívají. Měla by se při 
tom zohlednit pravomoc členských států 
určit odborné kvalifikace požadované pro 
výkon povolání na jejich území, stejně jako 
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obsah a organizaci jejich systémů 
vzdělávání a odborné přípravy. Profesní 
sdružení a organizace, které jsou 
reprezentativní na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie, by měly mít možnost 
navrhovat společné zásady odborné 
přípravy. Tyto společné zásady by měly 
mít podobu společné zkoušky jako 
podmínky získání odborné kvalifikace 
nebo programů odborné přípravy 
založených na společném souboru znalostí, 
dovedností a schopností. Kvalifikace 
získané podle podobných společných 
rámců odborné přípravy by členské státy 
měly automaticky uznávat.

obsah a organizaci jejich systémů 
vzdělávání a odborné přípravy. Před 
zavedením těchto zásad odborné přípravy 
by členské státy měly prověřit možná 
alternativní řešení, především ta, která 
v oblasti odborné přípravy v členských 
státech existují. Profesní sdružení 
a organizace, které jsou reprezentativní na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, by 
rovněž měly mít možnost navrhovat 
společné zásady odborné přípravy. Tyto 
společné zásady by měly mít podobu 
společné zkoušky jako podmínky získání 
odborné kvalifikace nebo programů 
odborné přípravy založených na společném 
souboru znalostí, dovedností a schopností. 
Kvalifikace získané podle podobných 
společných rámců odborné přípravy by 
členské státy měly automaticky uznávat.

Or. de

Odůvodnění

Posílení duálních systémů odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Směrnice 2005/36/ES by měla 
prosazovat automatičtější povahu uznávání 
kvalifikací u těch povolání, která této 
možnosti zatím nevyužívají. Měla by se při 
tom zohlednit pravomoc členských států 
určit odborné kvalifikace požadované pro 
výkon povolání na jejich území, stejně jako 
obsah a organizaci jejich systémů 
vzdělávání a odborné přípravy. Profesní 
sdružení a organizace, které jsou 
reprezentativní na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie, by měly mít možnost 

(18) Směrnice 2005/36/ES by měla 
prosazovat automatičtější povahu uznávání 
kvalifikací u těch povolání, která této 
možnosti zatím nevyužívají. Měla by se při 
tom zohlednit pravomoc členských států 
určit odborné kvalifikace požadované pro 
výkon povolání na jejich území, stejně jako 
obsah a organizaci jejich systémů 
vzdělávání a odborné přípravy. Klíčovým 
prvkem nízké nezaměstnanosti mladých 
lidí jsou duální systémy odborné přípravy, 
neboť se v souladu s potřebami zaměřují 
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navrhovat společné zásady odborné 
přípravy. Tyto společné zásady by měly 
mít podobu společné zkoušky jako 
podmínky získání odborné kvalifikace 
nebo programů odborné přípravy 
založených na společném souboru 
znalostí, dovedností a schopností.
Kvalifikace získané podle podobných 
společných rámců odborné přípravy by 
členské státy měly automaticky uznávat.

na požadavky pracovního trhu. To 
zaručuje snadný přechod z odborné 
přípravy do výkonu povolání. Mají-li tedy 
být v rámci regulovaného povolání 
zavedeny společné zásady odborné 
přípravy, pro něž již v některém členském 
státě existuje duální systém vzdělávání, 
měly by se tyto zásady řídit tímto 
koncepčním přístupem dotčeného 
členského státu a současně dodržovat jeho 
normy.

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Společné rámce odborné přípravy by 
rovněž měly umožnit, aby si regulovaná
povolání, na něž se na základě koordinace 
minimálních požadavků na odbornou 
přípravu vztahuje postup automatického 
uznávání podle kapitoly III hlavy III a 
jejichž nové obory postup automatického 
uznávání nevyužívají, mohla nechat uznat 
své obory prostřednictvím automatického 
postupu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro (19) Směrnice 2005/36/ES již pro 



AM\913241CS.doc 37/111 PE496.438v01-00

CS

odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů. 
Kontroly jazykových znalostí by ale měly 
zůstat přiměřené a nutné pro výkon 
dotyčných zaměstnání a neměly by být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu.

odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů 
a spotřebitelů. Kontroly jazykových 
znalostí by ale měly zůstat přiměřené 
a nutné pro výkon dotyčných zaměstnání 
a obecně by neměly být důvodem pro 
vyloučení odborníků z trhu práce 
hostitelského členského státu. Definice 
toho, co je „přiměřené“ a „nutné“, by 
měla být vytvořena ve spolupráci 
příslušných orgánů a vnitrostátních 
sociálních partnerů v rámci daného
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů. 
Kontroly jazykových znalostí by ale měly 
zůstat přiměřené a nutné pro výkon 
dotyčných zaměstnání a neměly by být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu.

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů, a to zejména v zájmu 
bezpečnosti pacientů. Kontroly jazykových 
znalostí by ale měly zůstat přiměřené 
a nutné pro výkon povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví a pro 
bezpečnost pacienta, avšak neměly by být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění ustanovení o kontrolách jazykových schopností.
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Pozměňovací návrh 137
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů. 
Kontroly jazykových znalostí by ale měly 
zůstat přiměřené a nutné pro výkon 
dotyčných zaměstnání a neměly by být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu.

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů. 
Úkolem příslušného orgánu je ověřit 
jazykové znalosti odborníků s ohledem na 
výkon jejich odborné činnosti. Kontroly 
jazykových znalostí by ale měly zůstat 
přiměřené a nutné pro výkon dotyčných 
zaměstnání a neměly by být důvodem pro 
vyloučení odborníků z trhu práce 
hostitelského členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba připomenout a upřesnit úlohu příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 138
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů. 
Kontroly jazykových znalostí by ale měly 

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky jednoznačně stanovila 
povinnost mít nutné jazykové znalosti. 
Přezkum této povinnosti ukázal na potřebu 
vyjasnit úlohu příslušných orgánů 
a zaměstnavatelů, a to zejména v zájmu 
bezpečnosti pacienta. U povolání 
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zůstat přiměřené a nutné pro výkon 
dotyčných zaměstnání a neměly by být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu.

s důsledky pro bezpečnost pacientů 
mohou členské státy přenést pravomoc 
k provádění kontrol jazykových znalostí 
nebo k dohledu nad nimi na příslušné 
orgány nebo mohou rozhodnout, že 
kontroly jazykových znalostí budou 
provádět zaměstnavatelé či jiné 
organizace. Kontroly jazykových znalostí 
by ale měly zůstat přiměřené a nutné pro 
výkon dotyčných zaměstnání a neměly by 
být důvodem pro vyloučení odborníků 
z trhu práce hostitelského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů. 
Kontroly jazykových znalostí by ale měly 
zůstat přiměřené a nutné pro výkon 
dotyčných zaměstnání a neměly by být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu.

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů 
a spotřebitelů. Úkolem příslušného 
orgánu je ověřit jazykové schopnosti 
odborníků s ohledem na výkon jejich 
odborné činnosti. Kontroly jazykových 
znalostí, které provádí příslušné orgány 
nebo na něž tyto orgány dohlíží, by 
neměly mít dopad na pravomoc 
zaměstnavatelů následně uplatnit běžné 
postupy výběrového řízení, jehož cílem je 
zjistit, zda daný odborník splňuje nároky 
na dané pracovní místo, o něž se uchází.
Kontroly jazykových znalostí by ale měly 
zůstat přiměřené a nutné pro výkon 
dotyčných zaměstnání. Definice toho, co je 
„přiměřené“ a „nutné“, by měla být 
vytvořena ve spolupráci příslušných 
orgánů a vnitrostátních sociálních 
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partnerů v rámci daného odvětví. Není-li 
u určitého povolání k dispozici příslušný 
orgán, členské státy zajistí, aby byl 
k dispozici uznaný subjekt, který může 
kontrolu jazykových znalostí provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů.
Kontroly jazykových znalostí by ale měly 
zůstat přiměřené a nutné pro výkon 
dotyčných zaměstnání a neměly by být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu.

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné 
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů.
Neúspěch při prokazování dostatečných 
jazykových znalostí by měl být důvodem 
pro vyloučení odborníků z trhu práce 
hostitelského členského státu, zejména 
u povolání, která se týkají zdraví, 
bezpečnosti pacientů nebo veřejného 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Hostitelský členský stát může 
odborníky z jiných členských států 
požádat o doložení dalšího profesního 
rozvoje pouze tehdy, vyžaduje-li další 
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profesní rozvoj i od svých státních 
příslušníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit 
uznání jejich výcviku v domovském 
členském státě.

vypouští se

Or. el

Odůvodnění

Co se týče uznávání praktických výcviků absolvovaných v jiných členských státech, dotčené 
osoby nejsou odborníky, a tudíž nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 143
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem v jiném členském 
státě, ve kterém je tento výcvik možný, by 
měli spadat do působnosti směrnice 
2005/36/ES, aby se podpořila jejich 
mobilita. Je také nutno zajistit uznání jejich 
výcviku v domovském členském státě.
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státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem tvořícím součást 
odborné přípravy na regulované povolání 
bez ohledu na výši či charakter odměny a 
vykonaným v jiném členském státě, ve 
kterém je tento výcvik možný, by měli 
spadat do působnosti směrnice 2005/36/ES, 
aby se podpořila jejich mobilita. Je také 
nutno zajistit uznání jejich výcviku 
v domovském členském státě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem v jiném členském 
státě, ve kterém je tento výcvik možný, by 
měli spadat do působnosti směrnice 
2005/36/ES, aby se podpořila jejich 
mobilita. Je také nutno zajistit uznání jejich 
výcviku v domovském členském státě. 
Rozšíří-li se však působnost směrnice na 
částečně kvalifikované odborníky, musí 
být rovněž zajištěno dodržování 
základních sociálních práv stanovených 
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v článku 151 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který zaručuje, že mezi cíle 
Unie patří podpora zlepšování pracovních 
podmínek. Směrnice by proto měla 
vytvořit rámec pro kvalitu v podobě 
minimálních požadavků, které je nutné 
pro zařazení do oblasti působnosti 
směrnice splnit.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vysvětlit důvody, které vedly k navržení změny
v článku 55a.

Pozměňovací návrh 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem v jiném členském 
státě, ve kterém je tento výcvik možný, by 
měli spadat do působnosti směrnice 
2005/36/ES, aby se podpořila jejich 
mobilita. Je také nutno zajistit uznání jejich 
výcviku v domovském členském státě.

Or. de

Odůvodnění

V některých povoláních je obvyklé absolvovat povinný neplacený praktický výcvik. Osoby, 
které tento neplacený praktický výcvik absolvují, by ovšem neměly být znevýhodněny jen 
proto, že není oficiálně uznáván.

Pozměňovací návrh 147
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem tvořícím součást 
odborné přípravy na regulované povolání 
a vykonaným v jiném členském státě, ve 
kterém je tento výcvik možný, by měli 
spadat do působnosti směrnice 2005/36/ES, 
aby se podpořila jejich mobilita. Je také 
nutno zajistit uznání jejich výcviku 
v domovském členském státě. Domovský 
členský stát však může maximální dobu 
trvání výcviku absolvovaného v jiném 
členském státě omezit, je-li vyžadován pro 
přístup k regulovaným povoláním 
v domovském členském státě. Uznání 
výcviku nenahrazuje zkoušku nezbytnou 
pro přístup k zaměstnání.

Or. de

Odůvodnění

Neplacený odborný výcvik v rámci odborné přípravy zde nelze vynechat. Je nutné podporovat 
mobilitu, současně však musí být u přístupu k povolání zachována jistá úroveň kvality. 
Odborný výcvik tedy nenahrazuje zkoušku nezbytnou pro přístup k zaměstnání.

Pozměňovací návrh 148
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem, jenž tvoří součást 
odborné přípravy na regulované povolání 
a je podmínkou pro platnost dokladu 
o dosažené kvalifikaci v jiném členském 
státě, ve kterém je tento výcvik možný, by 
měli spadat do působnosti směrnice 
2005/36/ES, aby se podpořila jejich 
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mobilita. Je také nutno zajistit uznání jejich 
výcviku v domovském členském státě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem v jiném členském 
státě, ve kterém je tento výcvik možný, by 
měli spadat do působnosti směrnice 
2005/36/ES, aby se podpořila jejich 
mobilita. Je také nutno zajistit uznání jejich 
výcviku v domovském členském státě.

Or. es

Odůvodnění

Zmínky o placených praktických výcvicích je třeba vypustit, neboť ty nejsou ve Španělsku 
obvyklé a nynější hospodářská situace by tuto změnu neumožnila. Nepřesnost informací o 
placených praktických výcvicích by při provádění způsobila řadu problémů. Pokud by tyto 
zmínky byly v textu zachovány, bylo by nutné ve směrnici upřesnit, zda se výše odměny za 
praktický výcvik řídí nějakým sazebníkem a zda jsou státy povinny hradit veškeré náklady na 
sociální zabezpečení či nikoli.

Pozměňovací návrh 150
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem, jenž jim 
zajistí určitá profesní práva a tvoří 
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možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

součást odborné přípravy na regulované 
povolání v jiném členském státě, ve kterém 
je tento výcvik možný, by měli spadat do 
působnosti směrnice 2005/36/ES, aby se 
podpořila jejich mobilita. Je také nutno 
zajistit uznání jejich výcviku v domovském 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Praktický výcvik se liší od 
částečného přístupu, a tudíž se na něj 
nevztahuje čl. 4 písm. f).

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Směrnice 2005/36/ES vytváří systém 
vnitrostátních kontaktních míst. Vzhledem 
ke vstupu v platnost směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu a vzniku jednotných kontaktních míst 
podle této směrnice existuje riziko 
překrývání činností. Vnitrostátní kontaktní 
místa vytvořená směrnicí 2005/36/ES by se 
proto měla stát středisky pomoci, jež 
zaměří svou činnost na poskytování 
poradenských služeb občanům, a to i 

(21) Směrnice 2005/36/ES vytváří systém 
vnitrostátních kontaktních míst. Vzhledem 
ke vstupu v platnost směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu a vzniku jednotných kontaktních míst 
podle této směrnice existuje riziko 
překrývání činností. Například vnitrostátní 
kontaktní místa vytvořená směrnicí 
2005/36/ES by se proto měla stát středisky 
pomoci, jež zaměří svou činnost na 
poskytování poradenských služeb 
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formou osobního jednání, aby se zajistilo, 
že každodenní uplatňování pravidel 
vnitřního trhu v individuálních případech 
občanů je kontrolováno na vnitrostátní 
úrovni.

občanům, a to i formou osobního jednání, 
aby se zajistilo, že každodenní uplatňování
pravidel vnitřního trhu v individuálních 
případech občanů je kontrolováno na 
vnitrostátní úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále
právo přenést svou činnost do jiného 
členského státu v důsledku disciplinárního 
opatření nebo trestněprávního rozhodnutí. 
Toto upozornění by se mělo vydávat přes 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu bez ohledu na to, zda odborník 
uplatnil jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. Tato 
směrnice zavádí zvláštní výstražný systém. 
Všechny členské státy by měly být 
upozorněny v případě, kdy odborník již 
není považován za způsobilého k výkonu 
své činnosti v důsledku disciplinárního 
opatření nebo trestněprávního rozhodnutí. 
Toto upozornění by se mělo vydávat přes 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu bez ohledu na to, zda odborník 
uplatnil jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.
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Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále právo 
přenést svou činnost do jiného členského 
státu v důsledku disciplinárního opatření 
nebo trestněprávního rozhodnutí. Toto 
upozornění by se mělo vydávat přes systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu bez 
ohledu na to, zda odborník uplatnil 
jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES, a 
odborníků, na něž se vztahuje obecný 
systém uznávání podle hlavy III kapitol I 
a II a výkon jejichž povolání má důsledky 
pro bezpečnost pacientů. Totéž by mělo 
platit i pro veterinární lékaře, pokud 
členské státy již neaktivovaly výstražný 
mechanismus stanovený směrnicí 
2006/123/ES. Všechny členské státy by 
měly být upozorněny v případě, kdy 
odborník nemá nadále právo přenést svou 
činnost do jiného členského státu 
v důsledku disciplinárního opatření nebo 
trestněprávního rozhodnutí nebo kdy byl 
odborníkovi disciplinárním opatřením
omezen výkon činnosti nebo pokud 
odborník při podání žádosti o uznání 
kvalifikací použil nepravdivé informace či 
se o to pokusil. Toto upozornění by se 
mělo vydávat přes systém pro výměnu 
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osobních údajů a jiných základních práv. informací o vnitřním trhu bez ohledu na to, 
zda odborník uplatnil jakékoliv z práv 
podle směrnice 2005/36/ES nebo požádal 
o uznání svých odborných kvalifikací 
vydáním evropského profesního průkazu či 
jakýmkoliv jiným způsobem stanoveným 
v uvedené směrnici. Postup varování musí 
být v souladu s právními předpisy Unie 
o ochraně osobních údajů a jiných 
základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále 
právo přenést svou činnost do jiného 
členského státu v důsledku disciplinárního 
opatření nebo trestněprávního rozhodnutí. 
Toto upozornění by se mělo vydávat přes 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu bez ohledu na to, zda odborník 

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy byl odborník zbaven práva
vykonávat svou činnost nebo kdy byl 
omezen výkon jeho povolání v domovském 
členském státě nebo v jiném členském
státě v důsledku disciplinárního opatření 
nebo trestněprávního rozhodnutí a na 
základě konečného rozhodnutí
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uplatnil jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

příslušného orgánu. Stejně tak by všechny 
členské státy měly být upozorněny 
v případě, že odborník při podání žádosti o 
uznání kvalifikací použil padělané 
dokumenty nebo se o to pokusil. Toto 
upozornění by se mělo vydávat přes systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu bez 
ohledu na to, zda odborník uplatnil 
jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění použití výstražného mechanismu.

Pozměňovací návrh 156
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
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neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále 
právo přenést svou činnost do jiného 
členského státu v důsledku disciplinárního 
opatření nebo trestněprávního rozhodnutí.
Toto upozornění by se mělo vydávat přes 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu bez ohledu na to, zda odborník 
uplatnil jakékoliv z práv podle směrnice
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy byl odborníkovi v důsledku 
disciplinárního opatření nebo 
trestněprávního rozhodnutí a na základě 
konečného rozhodnutí soudu nebo 
příslušného orgánu trvale či dočasně 
omezen nebo zakázán výkon činnosti. 
Toto upozornění by se mělo vydávat přes 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu bez ohledu na to, zda odborník 
uplatnil jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě zdravotnických povolání, na 
která se vztahuje směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
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neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále 
právo přenést svou činnost do jiného 
členského státu v důsledku 
disciplinárního opatření nebo 
trestněprávního rozhodnutí. Toto 
upozornění by se mělo vydávat přes systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu bez 
ohledu na to, zda odborník uplatnil 
jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy je odborníkovi dočasně 
nebo trvale odebráno právo vykonávat 
svou činnost v domovském či hostitelském 
členském státě. Toto upozornění by se 
mělo vydávat přes systém pro výměnu 
informací o vnitřním trhu bez ohledu na to, 
zda odborník uplatnil jakékoliv z práv 
podle směrnice 2005/36/ES nebo požádal 
o uznání svých odborných kvalifikací 
vydáním evropského profesního průkazu či 
jakýmkoliv jiným způsobem stanoveným 
v uvedené směrnici. Postup varování musí 
být v souladu s právními předpisy Unie 
o ochraně osobních údajů a jiných 
základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
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stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále 
právo přenést svou činnost do jiného 
členského státu v důsledku 
disciplinárního opatření nebo 
trestněprávního rozhodnutí. Toto 
upozornění by se mělo vydávat přes systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu bez 
ohledu na to, zda odborník uplatnil 
jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy je odborníkovi dočasně 
nebo trvale odebráno právo vykonávat 
svou činnost nebo kdy byla v jeho 
domovském či hostitelském členském státě 
pro vykonávání jeho činnosti zavedena 
omezení nebo kdy jeho právo vykonávat 
svoji činnost podléhá určitým podmínkám. 
Toto upozornění by se mělo vydávat přes 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu bez ohledu na to, zda odborník 
uplatnil jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jednou z největších potíží, s nimiž se 
potýká občan, který má zájem o práci 
v jiném členském státě, jsou složitost 
a nejistota administrativních postupů, které 
je nutno dodržet. Směrnice 2006/123/ES 
již ukládá členským státům povinnost 
zajistit prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst snadný přístup 
k informacím a průběh vyřizování. Občané, 
kteří usilují o uznání svých kvalifikací 
podle směrnice 2005/36/ES, již mohou 
využívat jednotných kontaktních míst, 
pokud spadají do působnosti směrnice 
2006/123/ES. Do působnosti směrnice 
2006/123/ES ovšem nespadají uchazeči 
o zaměstnání a odborníci ze zdravotnictví 

(23) Jednou z největších potíží, s nimiž se 
potýká občan, který má zájem o práci 
v jiném členském státě, jsou složitost 
a nejistota administrativních postupů, které 
je nutno dodržet. Směrnice 2006/123/ES 
již ukládá členským státům povinnost 
zajistit prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst snadný přístup 
k informacím a průběh vyřizování. Občané, 
kteří usilují o uznání svých kvalifikací 
podle směrnice 2005/36/ES, již mohou 
využívat jednotných kontaktních míst, 
pokud spadají do působnosti směrnice 
2006/123/ES. Do působnosti směrnice 
2006/123/ES ovšem nespadají uchazeči 
o zaměstnání a odborníci ze zdravotnictví 
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a dostupné informace jsou nedostatečné. Je 
proto potřeba tyto informace z pohledu 
uživatele přesně vymezit a zajistit, aby 
byly snadno dostupné. Je také důležité, aby 
členské státy pouze nepřebíraly 
odpovědnost na vnitrostátní úrovni, ale 
také spolupracovaly mezi sebou navzájem i 
s Komisí s cílem zajistit, že odborníci 
v celé Unii budou mít přes jednotná 
kontaktní místa snadný přístup 
k uživatelsky vstřícným a vícejazyčným 
informacím a průběhu vyřizování. Odkazy 
by měly být dostupné přes jiné internetové 
stránky, jako je například portál „Vaše 
Evropa“ („Your Europe“).

a dostupné informace jsou nedostatečné. Je 
proto potřeba tyto informace z pohledu 
uživatele přesně vymezit a zajistit, aby 
byly snadno dostupné. Je také důležité, aby 
členské státy pouze nepřebíraly 
odpovědnost na vnitrostátní úrovni, ale 
také spolupracovaly mezi sebou navzájem i 
s Komisí s cílem zajistit, že odborníci 
v celé Unii budou mít přes jednotná 
kontaktní místa snadný přístup 
k uživatelsky vstřícným a vícejazyčným 
informacím (alespoň v jazyce země původu
a hostitelského státu) a průběhu 
vyřizování. Odkazy by měly být dostupné 
přes jiné internetové stránky, jako je 
například portál „Vaše Evropa“ („Your 
Europe“).

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jednou z největších potíží, s nimiž se 
potýká občan, který má zájem o práci 
v jiném členském státě, jsou složitost 
a nejistota administrativních postupů, které 
je nutno dodržet. Směrnice 2006/123/ES 
již ukládá členským státům povinnost 
zajistit prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst snadný přístup 
k informacím a průběh vyřizování. Občané, 
kteří usilují o uznání svých kvalifikací 
podle směrnice 2005/36/ES, již mohou 
využívat jednotných kontaktních míst, 
pokud spadají do působnosti směrnice 
2006/123/ES. Do působnosti směrnice 
2006/123/ES ovšem nespadají uchazeči 
o zaměstnání a odborníci ze zdravotnictví 
a dostupné informace jsou nedostatečné. Je 
proto potřeba tyto informace z pohledu 

(23) Jednou z největších potíží, s nimiž se 
potýká občan, který má zájem o práci 
v jiném členském státě, jsou složitost 
a nejistota administrativních postupů, které 
je nutno dodržet. Směrnice 2006/123/ES 
již ukládá členským státům povinnost 
zajistit prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst snadný přístup 
k informacím a průběh vyřizování. Občané, 
kteří usilují o uznání svých kvalifikací 
podle směrnice 2005/36/ES, již mohou 
využívat jednotných kontaktních míst, 
pokud spadají do působnosti směrnice 
2006/123/ES. Do působnosti směrnice 
2006/123/ES ovšem nespadají uchazeči 
o zaměstnání a odborníci ze zdravotnictví 
a dostupné informace jsou nedostatečné. Je 
proto potřeba tyto informace z pohledu 
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uživatele přesně vymezit a zajistit, aby 
byly snadno dostupné. Je také důležité, aby 
členské státy pouze nepřebíraly 
odpovědnost na vnitrostátní úrovni, ale 
také spolupracovaly mezi sebou navzájem i 
s Komisí s cílem zajistit, že odborníci 
v celé Unii budou mít přes jednotná 
kontaktní místa snadný přístup 
k uživatelsky vstřícným a vícejazyčným 
informacím a průběhu vyřizování. Odkazy 
by měly být dostupné přes jiné internetové 
stránky, jako je například portál „Vaše 
Evropa“ („Your Europe“).

uživatele přesně vymezit a zajistit, aby 
byly snadno dostupné. Je také důležité, aby 
členské státy pouze nepřebíraly 
odpovědnost na vnitrostátní úrovni, ale 
také spolupracovaly mezi sebou navzájem i 
s Komisí s cílem zajistit, že odborníci 
v celé Unii budou mít přes jednotná 
kontaktní místa snadný přístup 
k uživatelsky vstřícným a vícejazyčným
informacím a co nejjednoduššímu průběhu 
vyřizování – například v rámci působnosti 
směrnice 2005/36/ES. Odkazy by měly být 
dostupné přes jiné internetové stránky, jako 
je například portál „Vaše Evropa“ („Your 
Europe“).

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu,
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 
až 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 
5.6.2 a 5.7.1, ujasnění znalostí 
a dovedností lékařů, zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči, zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, upravení seznamu 
činností uvedeného v příloze IV, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3 a určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
zajistila náležité konzultace s odborníky 
na evropské a vnitrostátní úrovni. Při 
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minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné 
a řádné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci musí Komise zajistit 
transparentní, souběžné, včasné a řádné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Podle článku 166 SFEU za obsah odborného vzdělávání odpovídají členské státy.

Pozměňovací návrh 162
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
určení podmínek provádění společných 
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v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1,
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné a 
řádné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

rámců odborné přípravy a určení 
podmínek provádění společných zkoušek 
v rámci odborné přípravy. Je obzvláště 
důležité, aby Komise během přípravných 
prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni a ve fóru či 
fórech příslušných zúčastněných stran 
v souladu s článkem 57c (novým). 
Konzultace se zástupci různých povolání 
by měly proběhnout především v souladu 
s článkem 58a (novým) a jejich návrhy by 
se měly začlenit do aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se upravení seznamu 
činností uvedeného v příloze IV, úprav 
přílohy V bodů 5.1.1 až 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1, ujasnění 
znalostí a dovedností lékařů, zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči, zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek, 
farmaceutů a architektů, úprav minimální 
délky odborné přípravy v případě 
specializované odborné přípravy lékařů 
a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1 a 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné a 
řádné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 

(24) účelem doplnění nebo změny jiných 
než podstatných prvků směrnice 
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2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, určení jednotlivých 
dokladů nutných pro vystavení evropského 
profesního průkazu, upravení seznamu 
činností uvedeného v příloze IV, úprav 
přílohy V bodů 5.1.1 až 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1, ujasnění 
znalostí a dovedností lékařů, zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči, zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek, 
farmaceutů a architektů, úprav minimální 
délky odborné přípravy v případě 
specializované odborné přípravy lékařů 
a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
uplatňovala patřičné zastoupení a vedla 
náležité konzultace s odborníky na 
evropské i vnitrostátní úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné, 
transparentní a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Jedná-li Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, musí zajistit, aby proběhly 
patřičné konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami a dotčenými organizacemi. To je 
nutné k zajištění harmonizovaných, hladkých a transparentních postupů spolupráce při 
přijímání rozhodnutí na úrovni EU.
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Pozměňovací návrh 164
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Zvláště je důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Zvláště je důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace na základě jasných pravidel 
pro konzultace se zúčastněnými stranami, 
která jsou stanovena v článku 58 této 
směrnice, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
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parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
vedla náležité konzultace, které umožní 
zastoupení zúčastněných stran z různých 
povolání a zahrnou rovněž odborníky na
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v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

evropské i vnitrostátní úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné, 
transparentní a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, pomoci při uznávání
postgraduálních specializací u povolání,
na něž se vztahuje kapitola III hlavy III a 
pro něž neplatí předem stanovená
opatření v oblasti uznávání specializací, 
ujasnění znalostí a dovedností lékařů, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
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společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k technické povaze 
uvedených prováděcích aktů by měl být 
pro jejich přijetí použit poradní postup za 
účelem stanovení společných a jednotných 
pravidel ohledně specifikací evropského 
profesního průkazu pro určitá povolání, 
formátu evropského profesního průkazu, 
překladů nutných pro podání žádosti 
o vystavení evropského profesního 
průkazu, údajů nezbytných pro posouzení 
žádosti o vystavení evropského profesního 
průkazu, technických specifikací a opatření 
pro zajištění integrity, důvěrnosti 
a přesnosti informací uvedených 
v evropském profesním průkazu a souboru 
uloženém v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, podmínek a postupů pro 
zpřístupnění evropského profesního 
průkazu, podmínek přístupu k souboru 
uloženému v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, technických 

(26) Při přijímání prováděcích aktů by měl 
být použit přezkumný postup za účelem 
stanovení společných a jednotných 
pravidel ohledně specifikací evropského 
profesního průkazu pro určitá povolání, 
formátu evropského profesního průkazu, 
překladů nutných pro podání žádosti 
o vystavení evropského profesního 
průkazu, údajů nezbytných pro posouzení 
žádosti o vystavení evropského profesního 
průkazu, technických specifikací a opatření 
pro zajištění integrity, důvěrnosti 
a přesnosti informací uvedených 
v evropském profesním průkazu a souboru 
uloženém v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, podmínek a postupů pro 
zpřístupnění evropského profesního 
průkazu, podmínek přístupu k souboru 
uloženému v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, technických 
prostředků a postupů pro ověření pravosti 
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prostředků a postupů pro ověření pravosti 
a platnosti evropského profesního průkazu 
a provádění výstražného mechanismu.

a platnosti evropského profesního průkazu 
a provádění výstražného mechanismu.

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k technické povaze 
uvedených prováděcích aktů by měl být 
pro jejich přijetí použit poradní postup za 
účelem stanovení společných a jednotných 
pravidel ohledně specifikací evropského 
profesního průkazu pro určitá povolání, 
formátu evropského profesního průkazu, 
překladů nutných pro podání žádosti 
o vystavení evropského profesního 
průkazu, údajů nezbytných pro posouzení 
žádosti o vystavení evropského profesního 
průkazu, technických specifikací a opatření 
pro zajištění integrity, důvěrnosti 
a přesnosti informací uvedených 
v evropském profesním průkazu a souboru 
uloženém v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, podmínek a postupů pro 
zpřístupnění evropského profesního 
průkazu, podmínek přístupu k souboru 
uloženému v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, technických 
prostředků a postupů pro ověření pravosti 
a platnosti evropského profesního průkazu 
a provádění výstražného mechanismu.

(26) Vzhledem k technické povaze 
uvedených prováděcích aktů by měl být 
pro jejich přijetí použit poradní postup za 
účelem stanovení společných a jednotných 
pravidel ohledně formátu evropského 
profesního průkazu, překladů nutných pro 
podání žádosti o vystavení evropského 
profesního průkazu, údajů nezbytných pro 
posouzení žádosti o vystavení evropského 
profesního průkazu, technických 
specifikací a opatření pro zajištění 
integrity, důvěrnosti a přesnosti informací 
uvedených v evropském profesním 
průkazu a souboru uloženém v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu, 
podmínek a postupů pro zpřístupnění 
evropského profesního průkazu, podmínek 
přístupu k souboru uloženému v systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu,
technických prostředků a postupů pro 
ověření pravosti a platnosti evropského 
profesního průkazu a provádění 
výstražného mechanismu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Emilie Turunen



PE496.438v01-00 64/111 AM\913241CS.doc

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k technické povaze 
uvedených prováděcích aktů by měl být 
pro jejich přijetí použit poradní postup za 
účelem stanovení společných a jednotných 
pravidel ohledně specifikací evropského 
profesního průkazu pro určitá povolání, 
formátu evropského profesního průkazu, 
překladů nutných pro podání žádosti 
o vystavení evropského profesního 
průkazu, údajů nezbytných pro posouzení 
žádosti o vystavení evropského profesního 
průkazu, technických specifikací a opatření 
pro zajištění integrity, důvěrnosti 
a přesnosti informací uvedených 
v evropském profesním průkazu a souboru 
uloženém v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, podmínek a postupů pro 
zpřístupnění evropského profesního 
průkazu, podmínek přístupu k souboru 
uloženému v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, technických 
prostředků a postupů pro ověření pravosti 
a platnosti evropského profesního průkazu 
a provádění výstražného mechanismu.

(26) Vzhledem k technické povaze 
uvedených prováděcích aktů by měl být 
pro jejich přijetí použit přezkumný postup 
za účelem stanovení společných 
a jednotných pravidel ohledně specifikací 
evropského profesního průkazu pro určitá 
povolání, formátu evropského profesního 
průkazu, překladů nutných pro podání 
žádosti o vystavení evropského profesního 
průkazu, údajů nezbytných pro posouzení 
žádosti o vystavení evropského profesního 
průkazu, technických specifikací a opatření 
pro zajištění integrity, důvěrnosti 
a přesnosti informací uvedených 
v evropském profesním průkazu a souboru 
uloženém v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, podmínek a postupů pro 
zpřístupnění evropského profesního 
průkazu, podmínek přístupu k souboru 
uloženému v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, technických 
prostředků a postupů pro ověření pravosti 
a platnosti evropského profesního průkazu 
a provádění výstražného mechanismu. 
V případě potřeby může Komise 
uskutečnit pilotní projekty a konzultace, 
přičemž zohlední návrhy profesních 
subjektů, jak stanoví článek 58a (nový), a 
fór zúčastněných stran, jak stanoví článek 
57c (nový), s cílem vyhodnotit fungování 
pravidel a postupů, jež mají být začleněny 
do prováděcích aktů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k technické povaze 
uvedených prováděcích aktů by měl být 
pro jejich přijetí použit poradní postup za 
účelem stanovení společných a jednotných 
pravidel ohledně specifikací evropského 
profesního průkazu pro určitá povolání, 
formátu evropského profesního průkazu, 
překladů nutných pro podání žádosti 
o vystavení evropského profesního 
průkazu, údajů nezbytných pro posouzení 
žádosti o vystavení evropského profesního 
průkazu, technických specifikací a opatření 
pro zajištění integrity, důvěrnosti 
a přesnosti informací uvedených 
v evropském profesním průkazu a souboru 
uloženém v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, podmínek a postupů pro 
zpřístupnění evropského profesního 
průkazu, podmínek přístupu k souboru 
uloženému v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, technických 
prostředků a postupů pro ověření pravosti 
a platnosti evropského profesního průkazu 
a provádění výstražného mechanismu.

(26) Vzhledem k technické povaze 
uvedených prováděcích aktů by měl být 
pro jejich přijetí použit poradní postup za 
účelem stanovení společných a jednotných 
pravidel ohledně specifikací evropského 
profesního průkazu pro určitá povolání, 
která o to požádají, formátu evropského 
profesního průkazu, překladů nutných pro 
podání žádosti o vystavení evropského 
profesního průkazu, údajů nezbytných pro 
posouzení žádosti o vystavení evropského 
profesního průkazu, technických 
specifikací a opatření pro zajištění 
integrity, důvěrnosti a přesnosti informací 
uvedených v evropském profesním 
průkazu a souboru uloženém v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu, 
podmínek a postupů pro zpřístupnění 
evropského profesního průkazu, podmínek 
přístupu k souboru uloženému v systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu, 
technických prostředků a postupů pro 
ověření pravosti a platnosti evropského 
profesního průkazu a provádění 
výstražného mechanismu.

Or. el

Odůvodnění

Vyjasnění, že zavedení profesního průkazu je volitelné.

Pozměňovací návrh 171
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) K přijímání prováděcích aktů, 
jejichž cílem je stanovit společná 
a jednotná pravidla pro to, zda zavést 
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evropský profesní průkaz u regulovaného 
povolání, by se měl použít přezkumný 
postup.

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) V návaznosti na kladnou zkušenost 
se vzájemným hodnocením podle 
směrnice 2006/123/ES by měl být do 
směrnice 2005/36/ES zahrnut podobný 
systém hodnocení. Členské státy by měly 
oznamovat, která povolání regulují a 
z jakých důvodů, a měly by mezi sebou 
projednávat vlastní zjištění. Tento systém 
by tak přispěl k větší transparentnosti na 
trhu se svobodnými povoláními.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) V návaznosti na kladnou zkušenost 
se vzájemným hodnocením podle 
směrnice 2006/123/ES by měl být do 
směrnice 2005/36/ES zahrnut podobný 
systém hodnocení. Členské státy by měly 
oznamovat, která povolání regulují a 
z jakých důvodů, a měly by mezi sebou 
projednávat vlastní zjištění. Tento systém 
by tak přispěl k větší transparentnosti na 

vypouští se



AM\913241CS.doc 67/111 PE496.438v01-00

CS

trhu se svobodnými povoláními.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Tato směrnice se zabývá rovněž 
svobodnými povoláními, nakolik jsou 
regulována; svobodné povolání je 
v souladu s touto směrnicí povolání 
vykonávané osobou, která na základě 
odpovídající odborné kvalifikace osobně, 
na vlastní odpovědnost a odborně 
nezávisle poskytuje duševní a koncepční 
služby v zájmu klienta a ve veřejném 
zájmu. Výkon takového povolání může 
v členských státech podléhat v souladu se 
Smlouvou zvláštním právním omezením 
založeným na vnitrostátních právních 
předpisech a na právních předpisech 
stanovených autonomně v tomto rámci 
příslušným profesním sdružením nebo 
organizací, které zaručují a dále rozvíjí 
profesionalitu, kvalitu a vztah důvěry 
s klientem.

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Touto směrnicí nejsou dotčena 
opatření nezbytná k zajištění vysoké 
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úrovně ochrany zdraví a spotřebitelů.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Touto směrnicí nejsou dotčena 
opatření nezbytná k zajištění vysoké 
úrovně ochrany zdraví a spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k určitým regulovaným 
povoláním.

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k určitým regulovaným 
povoláním a pro přístup k praktickým 
výcvikům, jež tvoří součást odborné 
přípravy na regulované povolání bez 
ohledu na výši či charakter odměny, 
a jejich uznávání v jiném členském státě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k praktickým výcvikům 
vykonaným v jiném členském státě a jejich 
uznávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES 
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
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částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k praktickým výcvikům 
vykonaným v jiném členském státě a jejich 
uznávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k praktickým výcvikům 
vykonaným v jiném členském státě a jejich 
uznávání.

Or. de

Odůvodnění

V některých povoláních je obvyklé absolvovat povinný neplacený praktický výcvik. Osoby, 
které tento neplacený praktický výcvik absolvují, by ovšem neměly být znevýhodněny jen 
proto, že není oficiálně uznáván.

Pozměňovací návrh 182
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným 
povoláním a pro přístup k placeným

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
přístup k placeným praktickým výcvikům 
vykonaným v jiném členském státě a jejich 
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praktickým výcvikům vykonaným v jiném 
členském státě a jejich uznávání.

uznávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným 
povoláním, pro přístup k praktickým 
výcvikům, které tvoří součást odborné 
přípravy na regulované povolání a jsou 
podmínkou pro platnost dokladu 
o dosažené kvalifikaci, a pro uznávání 
těchto výcviků vykonaných v jiném 
členském státě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup v členských státech, které
jej u určitých regulovaných povolání 
povolí z důvodů ochrany zdraví, veřejné 
bezpečnosti a zvláštní geografické povahy.

Or. el
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Odůvodnění

Členské státy jsou povinny kontrolovat, kterým povoláním mohou povolit částečný přístup, a 
to mimo jiné z důvodu ochrany zdraví a veřejné bezpečnosti. Co se týče uznávání praktických 
výcviků absolvovaných v jiných členských státech, dotčené osoby nejsou odborníky, a tudíž 
nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 185
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným 
povoláním.

Or. es

Odůvodnění

Zmínky o placených praktických výcvicích je třeba vypustit, neboť ty nejsou ve Španělsku 
obvyklé a nynější hospodářská situace by tuto změnu neumožnila. Nepřesnost informací o 
placených praktických výcvicích by při provádění způsobila řadu problémů. Pokud by tyto 
zmínky byly v textu zachovány, bylo by nutné ve směrnici upřesnit, zda se výše odměny za 
praktický výcvik řídí nějakým sazebníkem a zda jsou státy povinny hradit veškeré náklady na 
sociální zabezpečení či nikoli.

Pozměňovací návrh 186
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
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částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům, které tvoří součást odborné 
přípravy na regulované povolání za 
předpokladu, že uchazečům zajistí určitá 
profesní práva, a jež jsou vykonány 
v jiném členském státě, a pro jejich 
uznávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšné
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšně
ukončil praktický výcvik, jež tvoří součást 
odborné přípravy na regulované povolání 
bez ohledu na výši či charakter odměny, a 
to v jiném státě, než ve kterém získal svou 
odbornou kvalifikaci, buď jako osoba 
samostatně výdělečně činná, nebo jako 
zaměstnanec.

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES 
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšné
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšně
ukončil praktický výcvik v jiném státě, než 
ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšné
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšně
ukončil praktický výcvik v jiném státě, než 
ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšné 
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, v jiném státě, 
než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

Or. el

Odůvodnění

Co se týče uznávání praktických výcviků absolvovaných v jiných členských státech, dotčené 
osoby nejsou odborníky, a tudíž nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšné 
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.“

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání1, nebo 
úspěšné ukončil placený praktický výcvik 
v jiném státě, než ve kterém získal svou 
odbornou kvalifikaci, buď jako osoba 
samostatně výdělečně činná, nebo jako 
zaměstnanec.“
__________________
1 V souladu s definicí svobodných 
povolání uvedenou v rozsudku Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 11. října 2001 
ve věci Adam, C-267/99, zdroj: Sb. rozh. 
2001, s. I -07467.
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Or. de

Odůvodnění

V některých povoláních je obvyklé absolvovat povinný neplacený praktický výcvik. Osoby, 
které tento neplacený praktický výcvik absolvují, by ovšem neměly být znevýhodněny jen 
proto, že není oficiálně uznáván.

Pozměňovací návrh 192
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšné
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšně
ukončil praktický výcvik, jenž tvoří 
součást odborné přípravy na regulované 
povolání a je podmínkou pro platnost 
dokladu o dosažené kvalifikaci v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání 
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včetně svobodných povolání, nebo úspěšné 
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

včetně svobodných povolání v jiném státě, 
než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

Or. es

Odůvodnění

Zmínky o placených praktických výcvicích je třeba vypustit, neboť ty nejsou ve Španělsku
obvyklé a nynější hospodářská situace by tuto změnu neumožnila. Nepřesnost informací o 
placených praktických výcvicích by při provádění způsobila řadu problémů. Pokud by tyto 
zmínky byly v textu zachovány, bylo by nutné ve směrnici upřesnit, zda se výše odměny za 
praktický výcvik řídí nějakým sazebníkem a zda jsou státy povinny hradit veškeré náklady na 
sociální zabezpečení či nikoli.

Pozměňovací návrh 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát může v souladu se 
svými právními předpisy státním 
příslušníkům členských států, kteří získali 
odbornou kvalifikaci v jiném členském
státě, povolit výkon regulovaného
povolání na svém území, a to ve smyslu čl.
3 odst. 1 písm. a). U povolání, na něž se 
vztahuje hlava III kapitola III, musí 
počáteční uznání proběhnout v souladu 
s minimálními požadavky na odbornou 
přípravu stanovenými v této kapitole.

Or. el

Odůvodnění

Co se týče uznávání praktických výcviků absolvovaných v jiných členských státech, dotčené 
osoby nejsou odborníky, a tudíž nespadají do oblasti působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 195
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na notáře 
jmenované úředním aktem vlády.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné mít na paměti specifika notářského povolání. Notáři jsou jmenováni úředním aktem
vlády a v právních systémech členských států hrají zvláštní úlohu. Zastupují veřejné orgány a 
jejich úřední listiny mají stejnou platnost jako právní rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při provádění této směrnice je třeba, 
pokud je to možné, zohledňovat zvláštní 
geografickou povahu některých povolání.

Or. el

Pozměňovací návrh 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „placeným praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání 
poskytovaný na základě zkoušky;

vypouští se

Or. el

Odůvodnění

Co se týče uznávání praktických výcviků absolvovaných v jiných členských státech, dotčené 
osoby nejsou odborníky, a tudíž nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 198
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „placeným praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání 
poskytovaný na základě zkoušky;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Zmínky o placených praktických výcvicích je třeba vypustit, neboť ty nejsou ve Španělsku
obvyklé a nynější hospodářská situace by tuto změnu neumožnila. Nepřesnost informací o 
placených praktických výcvicích by při provádění způsobila řadu problémů. Pokud by tyto 
zmínky byly v textu zachovány, bylo by nutné ve směrnici upřesnit, zda se výše odměny za 
praktický výcvik řídí nějakým sazebníkem a zda jsou státy povinny hradit veškeré náklady na 
sociální zabezpečení či nikoli.

Pozměňovací návrh 199
Emma McClarkin
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „placeným praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání
poskytovaný na základě zkoušky;

j) „praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání, na 
nějž se v daném členském státě vztahují 
právní a správní předpisy;

Or. en

Odůvodnění

Osoby, které absolvují praktický výcvik, což je nezbytný prvek odborné přípravy, by neměly 
být znevýhodněny v případě, že jejich praktický výcvik není placený. Vypouští se spojení 
„poskytovaný na základě zkoušky“. Tím se objasňuje skutečnost, že podmínky pro přístup 
k regulovanému povolání určuje členský stát. Součástí těchto podmínek může být zkouška
nebo jiný požadavek.

Pozměňovací návrh 200
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „placeným praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání 
poskytovaný na základě zkoušky;

j) „praktickým výcvikem“ výkon činností 
pod dohledem s cílem získat přístup 
k regulovanému povolání poskytovaný na 
základě zkoušky;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „placeným praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání 
poskytovaný na základě zkoušky;

j) „praktickým výcvikem v rámci odborné 
přípravy na regulované povolání“ výkon 
činností pod dohledem bez ohledu na výši 
či charakter odměny s cílem získat přístup 
k regulovanému povolání poskytovaný na 
základě zkoušky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „placeným praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání 
poskytovaný na základě zkoušky;

j) „praktickým výcvikem“ výkon činností 
pod dohledem s cílem získat přístup 
k regulovanému povolání poskytovaný na 
základě zkoušky;

Or. de

Odůvodnění

V některých povoláních je obvyklé absolvovat povinný neplacený praktický výcvik. Osoby, 
které tento neplacený praktický výcvik absolvují, by ovšem neměly být znevýhodněny jen 
proto, že není oficiálně uznáván.

Pozměňovací návrh 203
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „placeným praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání 
poskytovaný na základě zkoušky;

j) „praktickým výcvikem, který tvoří 
součást odborné přípravy na regulované 
povolání a je podmínkou pro platnost 
dokladu o dosažené kvalifikaci“ výkon 
činností pod dohledem s cílem získat 
přístup k regulovanému povolání 
poskytovaný na základě zkoušky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „evropským profesním průkazem“ 
elektronické osvědčení vydané 
odborníkovi, které dokládá uznání jeho 
kvalifikací pro usazení v hostitelském 
členském státě nebo potvrzuje, že splnil 
všechny nutné podmínky pro dočasné
nebo příležitostné poskytování služeb 
v hostitelském členském státě;

k) „evropským profesním průkazem“ 
elektronické osvědčení vydané odborníkovi 
na vyžádání za účelem usazení
v hostitelském členském státě nebo 
dočasného či příležitostného poskytování 
služeb v hostitelském členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Objasňuje, že průkaz by měl být vydán na vyžádání.

Pozměňovací návrh 205
Mikael Gustafsson
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „evropským profesním průkazem“ 
elektronické osvědčení vydané
odborníkovi, které dokládá uznání jeho 
kvalifikací pro usazení v hostitelském 
členském státě nebo potvrzuje, že splnil 
všechny nutné podmínky pro dočasné nebo 
příležitostné poskytování služeb 
v hostitelském členském státě;

k) „evropským profesním průkazem“ 
elektronické osvědčení vydané na bázi 
dobrovolnosti odborníkovi, které dokládá 
uznání jeho kvalifikací pro usazení 
v hostitelském členském státě nebo 
potvrzuje, že splnil všechny nutné 
podmínky pro dočasné nebo příležitostné 
poskytování služeb v hostitelském 
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „evropským profesním průkazem“ 
elektronické osvědčení vydané 
odborníkovi, které dokládá uznání jeho 
kvalifikací pro usazení v hostitelském 
členském státě nebo potvrzuje, že splnil 
všechny nutné podmínky pro dočasné nebo 
příležitostné poskytování služeb 
v hostitelském členském státě;

k) „evropským profesním průkazem“ 
elektronické osvědčení vydané odborníkovi 
na žádost profesního sdružení, které 
dokládá jeho kvalifikaci buď pro usazení 
v hostitelském členském státě, nebo pro 
dočasné nebo příležitostné poskytování 
služeb v hostitelském členském státě;

Or. de

Odůvodnění

Je třeba jasně uvést, že profesní průkaz je dobrovolné povahy, jak Komise navrhuje. Dále je 
nutné jasně uvést, že konečné rozhodnutí ohledně uznání odborných kvalifikací přijímá 
hostitelský členský stát.
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Pozměňovací návrh 207
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „celoživotním učení“ veškeré všeobecné 
vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, 
neformální vzdělávání a informální učení 
absolvované během života a vedoucí ke 
zlepšení znalostí, dovedností a schopností.

l) „celoživotním učením“ veškeré 
všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání 
a příprava, neformální vzdělávání 
a informální učení absolvované během 
života a vedoucí ke zlepšení schopností: 
znalostí, dovedností a hodnot.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „celoživotním učení“ veškeré všeobecné 
vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, 
neformální vzdělávání a informální učení 
absolvované během života a vedoucí ke 
zlepšení znalostí, dovedností a schopností.

l) „celoživotním učením“ veškeré 
všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání 
a příprava, neformální vzdělávání 
a informální učení absolvované během 
života a vedoucí ke zlepšení schopností 
(znalostí, dovedností, postojů a hodnot)..
(Hovoří-li se o „schopnostech“, nahrazuje 
se pojem „schopnosti“ výše uvedeným 
v bodech odůvodnění 10 a 18, ve 
čl. 11 písm. b) bod ii, čl. 14 odst. 5, čl. 14 
odst. 6, v článku 31, čl. 24 odst. 4, čl. 34 
odst. 4, a v článcích 49a a 58).

Or. en
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Odůvodnění

Schopnosti jsou popsány jako „spojení znalostí, dovedností, postojů a hodnot“ (Gómez del 
Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; Světová zdravotnická organizace, 2001, 2009).

Pozměňovací návrh 209
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „celoživotním učení“ veškeré všeobecné 
vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava,
neformální vzdělávání a informální učení 
absolvované během života a vedoucí ke 
zlepšení znalostí, dovedností a schopností.

l) ‚celoživotním učením“ všeobecné 
vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava 
a neformální vzdělávání absolvované 
během života a vedoucí ke zlepšení 
znalostí, dovedností a schopností se 
zřetelem na požadavky týkající se profesní 
způsobilosti a profesní etiky.

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „celoživotním učení“ veškeré všeobecné 
vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, 
neformální vzdělávání a informální učení
absolvované během života a vedoucí ke 
zlepšení znalostí, dovedností a schopností.

l) „celoživotním učením“ veškeré 
všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání 
a příprava, neformální vzdělávání a 
informální učení absolvované během 
života a vedoucí ke zlepšení kvalifikace ve 
smyslu znalostí, dovedností a sociálních 
schopností.

Or. de
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Pozměňovací návrh 211
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) Bezpečnost pacientů by v kontextu této 
směrnice měla zahrnovat povolání 
zajišťující služby, které podporují zdraví a 
dobré životní podmínky jednotlivců nebo 
k nim přispívají, mezi něž patří lékařské i 
nelékařské služby.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je zásadní, neboť zajistí, aby ve směrnici byla dostatečně zachycena sociální 
péče coby povolání s významnými důsledky pro bezpečnost pacientů. „Otázka bezpečnosti 
pacientů“ by se měla týkat i osob, které využívají služby sociální péče.

Pozměňovací návrh 212
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „požadavky či podmínkami kladenými 
na odbornou přípravu“ společný soubor 
znalostí, dovedností a schopností 
nezbytných k výkonu určitého povolání;

Or. en
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Odůvodnění

Požadavky a podmínky kladené na odbornou přípravu dosud nebyly v rámci směrnice 
definovány. Cílem je vysvětlit, že požadavky na odbornou přípravu by se neměly týkat pouze 
délky jejího trvání, ale rovněž schopností.

Pozměňovací návrh 213
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „dočasným poskytováním služeb“ 
poskytování služeb po nepřetržitou dobu 
méně než jeden rok;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „svobodným povoláním“ povolání 
vykonávané osobou, která na základě 
odpovídající odborné kvalifikace osobně, 
na vlastní odpovědnost a odborně 
nezávisle poskytuje duševní a koncepční 
služby v zájmu svých klientů a ve 
veřejném zájmu;

Or. de
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Odůvodnění

Čl. 1 odst. 2 se vztahuje rovněž na příslušníky svobodných povolání, měla by tedy být 
stanovena jejich definice, a to na základě rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 11. 
října 2001 (C-267/99, Sb. 2001, I-7467).

Pozměňovací návrh 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „duálním vzděláváním“ 
zprostředkování odborné způsobilosti 
střídavě v podniku a v odborné škole podle 
navzájem sladěných norem pro vzdělávání 
a kvalitu. Pojmem „odborná 
způsobilost“se přitom rozumí schopnost a 
připravenost využívat znalosti, dovednosti 
a osobní, sociální a metodické schopnosti 
jak v pracovních situacích, tak 
v profesním a osobním rozvoji;

Or. de

Pozměňovací návrh 216
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. m (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „naléhavými důvody obecného zájmu“ 
důvody v tomto smyslu uznané 
judikaturou Soudního dvora;

Or. en
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Odůvodnění

Pojetí „naléhavých důvodů obecného zájmu“, na něž odkazují některá ustanovení této 
směrnice, je známou zásadou zahrnující veřejné zdraví a širokou škálu dalších oblastí. 
Navrhuje se použít tuto definici, která čerpá z definice použité ve směrnici 2006/123/ES, a tím 
objasnit záměr normotvůrce při použití tohoto pojmu.

Pozměňovací návrh 217
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uznání odborné kvalifikace hostitelským 
členským státem umožňuje, aby oprávněná 
osoba měla v tomto členském státě přístup 
ke stejnému povolání nebo v případech 
uvedených v článku 4f k části stejného 
povolání, pro které získala kvalifikaci 
v domovském členském státě, 
a vykonávala je v hostitelském členském 
státě za stejných podmínek jako jeho státní 
příslušníci.

1. Uznání odborné kvalifikace hostitelským 
členským státem umožňuje, aby oprávněná 
osoba měla v tomto členském státě přístup 
ke stejnému povolání, pro které získala 
kvalifikaci v domovském členském státě, 
a vykonávala je v hostitelském členském 
státě za stejných podmínek jako jeho státní 
příslušníci.

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uznání odborné kvalifikace hostitelským 
členským státem umožňuje, aby oprávněná 
osoba měla v tomto členském státě přístup 

1. Uznání odborné kvalifikace hostitelským 
členským státem umožňuje, aby oprávněná 
osoba měla v tomto členském státě přístup 
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ke stejnému povolání nebo v případech 
uvedených v článku 4f k části stejného 
povolání, pro které získala kvalifikaci 
v domovském členském státě, 
a vykonávala je v hostitelském členském 
státě za stejných podmínek jako jeho státní 
příslušníci.

ke stejnému povolání, pro které získala 
kvalifikaci v domovském členském státě, 
a vykonávala je v hostitelském členském 
státě za stejných podmínek jako jeho státní 
příslušníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínky, že Komise přijala 
příslušné prováděcí akty uvedené 
v odstavci 6, vydají členské státy držiteli 
odborné kvalifikace na jeho žádost 
evropský profesní průkaz.

1. Za podmínky, že Komise přijala 
příslušné prováděcí akty uvedené 
v odstavci 6, vydají členské státy po 
dokončení pilotního projektu pro dané 
povolání držiteli odborné kvalifikace na 
jeho žádost evropský profesní průkaz.

Návrhu evropského profesního průkazu 
by měla předcházet analýza nákladů a 
přínosů, jež by měla být zavedena 
prováděcím aktem.

Or. en

Odůvodnění

Nad efektivitou průkazu v praxi panují pochybnosti, a proto by měl být před zavedením 
vyzkoušen a zhodnocen. Návrhu evropského profesního průkazu by měla předcházet analýza 
nákladů a přínosů, jež by měla být zavedena prováděcím aktem.

Pozměňovací návrh 220
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínky, že Komise přijala 
příslušné prováděcí akty uvedené 
v odstavci 6, vydají členské státy držiteli 
odborné kvalifikace na jeho žádost 
evropský profesní průkaz.

1. Za podmínky, že příslušná
reprezentativní profesní organizace
požádala o vydání profesního průkazu a 
že Komise přijala příslušné prováděcí akty 
uvedené v odstavci 6, vydají členské státy 
držiteli odborné kvalifikace na jeho žádost 
evropský profesní průkaz.

Or. de

Pozměňovací návrh 221
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zavedení profesního průkazu by mělo 
dojít na žádost dotčeného povolání. 
Minimální hranicí by měly být dvě třetiny 
členských států nebo jejich příslušných 
orgánů, které se zavedením tohoto 
průkazu souhlasí.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požádá-li určité povolání o zavedení 
profesního průkazu, Komise je zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 58a a po konzultaci 
fóra nebo fór příslušných zúčastněných 
stran v souladu s článkem 57c, přičemž 
zohlední jejich návrhy ohledně postupu, 
který se použije.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
evropského profesního průkazu mohl 
využívat všech práv uvedených 
v článcích 4b až 4e po potvrzení průkazu 
příslušným orgánem příslušného 
členského státu, jak je stanoveno 
v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
evropského profesního průkazu mohl 
využívat všech práv uvedených 
v článcích 4b až 4e pod podmínkou, že 
průkaz potvrdí příslušný orgán 
hostitelského členského státu, jak je 
stanoveno v odstavcích 3 a 4 tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Hostitelské členské státy by měly nést odpovědnost za potvrzování profesního průkazu u 
povolání, která podléhají systému obecného nebo automatického uznávání a jejichž výkon 
může mít důsledky pro bezpečnost pacientů.

Pozměňovací návrh 224
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
evropského profesního průkazu mohl 
využívat všech práv uvedených 
v článcích 4b až 4e po potvrzení průkazu 
příslušným orgánem příslušného 
členského státu, jak je stanoveno 
v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
evropského profesního průkazu mohl 
využívat všech práv uvedených 
v článcích 4b až 4e po potvrzení průkazu 
příslušným orgánem hostitelského 
členského státu, jak je stanoveno 
v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.

Or. de

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací náleží do pravomoci hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh 225
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud má držitel kvalifikace v úmyslu 
poskytovat podle hlavy II jiné služby než 
služby spadající pod čl. 7 odst. 4, vystaví 
mu příslušný orgán domovského členského 
státu v souladu s články 4b a 4c evropský 
profesní průkaz a potvrdí ho.

3. Pokud má držitel kvalifikace v úmyslu 
poskytovat podle hlavy II jiné služby než 
služby spadající pod čl. 7 odst. 4, vystaví 
mu příslušný orgán domovského členského 
státu v souladu s články 4b a 4c evropský 
profesní průkaz a potvrdí ho, což platí i pro 
odborníky ve zdravotnictví, na něž se 
vztahuje automatické uznávání kvalifikací 
podle směrnice 2005/36/ES.

Or. en

Odůvodnění

Hostitelské členské státy by měly nést odpovědnost za potvrzování profesního průkazu u 
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povolání, která podléhají systému obecného nebo automatického uznávání a jejichž výkon 
může mít důsledky pro bezpečnost pacientů.

Pozměňovací návrh 226
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud má držitel kvalifikace v úmyslu 
poskytovat podle hlavy II jiné služby než 
služby spadající pod čl. 7 odst. 4, vystaví 
mu příslušný orgán domovského členského 
státu v souladu s články 4b a 4c evropský 
profesní průkaz a potvrdí ho.

3. Pokud má držitel kvalifikace v úmyslu 
poskytovat podle hlavy II jiné služby než 
služby spadající pod čl. 7 odst. 4, vystaví 
mu příslušný orgán domovského členského 
státu v souladu s články 4b a 4c evropský 
profesní průkaz a příslušné orgány
hostitelského členského státu jej v souladu 
s články 4b a 4d potvrdí.

Or. de

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací náleží do pravomoci hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh 227
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 
Střediska pomoci uvedená v článku 57b 
mohou při vystavování evropského 

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za zpracování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 
Střediska pomoci uvedená v článku 57b 
mohou při vytváření evropského 
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profesního průkazu rovněž plnit funkci 
příslušných orgánů. Členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány informovaly občany 
včetně možných zájemců o výhodách 
evropského profesního průkazu, jakmile 
bude dostupný.

profesního průkazu rovněž plnit funkci 
příslušných orgánů. Členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány informovaly 
odborníky včetně možných zájemců 
o možnosti evropského profesního 
průkazu, jakmile bude dostupný.

Or. en

Odůvodnění

Úkolem příslušných orgánů není podporovat určitý konkrétní postup: namísto toho se 
navrhuje použít výraz „možnosti“.

Pozměňovací návrh 228
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 
Střediska pomoci uvedená v článku 57b 
mohou při vystavování evropského 
profesního průkazu rovněž plnit funkci 
příslušných orgánů. Členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány informovaly občany 
včetně možných zájemců o výhodách 
evropského profesního průkazu, jakmile 
bude dostupný.

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
informovaly občany včetně možných 
zájemců o výhodách evropského 
profesního průkazu, jakmile bude 
dostupný.

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Constance Le Grip
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 
Střediska pomoci uvedená v článku 57b 
mohou při vystavování evropského 
profesního průkazu rovněž plnit funkci 
příslušných orgánů. Členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány informovaly občany 
včetně možných zájemců o výhodách 
evropského profesního průkazu, jakmile 
bude dostupný.

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
informovaly občany včetně možných 
zájemců o výhodách evropského 
profesního průkazu, jakmile bude 
dostupný.

Or. en

Odůvodnění

Střediska pomoci nemají k dispozici nezbytné odborné znalosti ani nástroje, s jejichž pomocí 
by mohla ověřit a potvrdit informace poskytnuté odborníky. Kromě toho zapojení příliš 
mnoha orgánů do postupu vyřizování průkazu odporuje koncepci jednotného kontaktního 
místa a cíli zjednodušení.

Pozměňovací návrh 230
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 
Střediska pomoci uvedená v článku 57b 

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 
Střediska pomoci uvedená v článku 57b 
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mohou při vystavování evropského 
profesního průkazu rovněž plnit funkci 
příslušných orgánů. Členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány informovaly občany 
včetně možných zájemců o výhodách 
evropského profesního průkazu, jakmile 
bude dostupný.

mohou při vystavování evropského 
profesního průkazu rovněž plnit funkci 
příslušných orgánů. Členské státy mohou 
rozhodnout, že střediska pomoci budou 
pomáhat příslušným orgánům 
v předběžné fázi příprav dokumentace
nezbytné k získání profesního průkazu
v souladu s článkem 4. Členské státy
zajistí, aby příslušné orgány informovaly 
občany včetně možných zájemců 
o výhodách evropského profesního 
průkazu, jakmile bude dostupný.

Or. es

Pozměňovací návrh 231
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Po dokončení pilotního projektu pro 
konkrétní povolání bude evropský 
profesní průkaz, který by měl urychlit 
mobilitu pracovníků, k dispozici pro 
povolání zahrnutá v prováděcích aktech 
přijatých Komisí v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v článku 58.

Prováděcí akty stanoví rovněž formát 
evropského profesního průkazu, překlady 
nutné pro každou žádost o vystavení 
evropského profesního průkazu a údaje, 
které bude nutno předložit pro posouzení 
žádosti, přičemž se zohlední zvláštnosti 
každého dotčeného povolání. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
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s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

Komise může prostřednictvím prováděcího 
aktu zavést dobrovolný evropský profesní 
průkaz za předpokladu, že v daných 
povoláních lze jednoznačně prokázat 
dostatečnou mobilitu nebo potenciál 
k mobilitě, že o něj zúčastněné strany a 
příslušná povolání požádaly nebo že je 
povolání regulováno v dostatečném počtu 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být užito přezkumného postupu, neboť prováděcí akt bývá chápán ve vztahu 
k „programům s výrazným dopadem“ podle čl. 2 odst. 2 nebo nařízení 182/2011. Je třeba
zdůraznit, že evropský profesní průkaz musí urychlit mobilitu pracovníků, mít dobrovolný
charakter a být zaváděn pouze v případě, že lze jednoznačně prokázat jeho potenciální přínos 
pro mobilitu daného povolání.

Pozměňovací návrh 232
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Požádají-li reprezentativní profesní 
organizace ve více než polovině členských 
států o zavedení profesního průkazu pro 
své povolání, Komise přijme prováděcí 
akty, které určí evropské profesní průkazy 
pro každé konkrétní povolání, stanoví 
formát evropského profesního průkazu, 
překlady nutné pro každou žádost 
o vystavení evropského profesního průkazu 
a údaje, které bude nutno předložit pro 
posouzení žádosti, přičemž zohlední 
zvláštnosti každého dotčeného povolání . 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
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v článku 58.

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádost. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Komise může v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v článku X a 
prostřednictvím prováděcího aktu zavést 
evropský profesní průkaz za předpokladu, 
že dané povolání je ve velké většině
členských států regulováno a že na 
vnitřním trhu existuje značný potenciál 
k mobilitě a dalšímu růstu a 
zaměstnanosti, jejž odborníci zatím 
nevyužívají.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní
povolání, stanoví formát evropského 

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro automaticky 
uznávaná povolání, pokud o to požádají, 
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profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

stanoví formát evropského profesního 
průkazu, překlady nutné pro každou žádost 
o vystavení evropského profesního průkazu 
a údaje, které bude nutno předložit pro 
posouzení žádosti. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s poradním postupem 
uvedeným v článku 58.

Or. sv

Odůvodnění

Přínosy profesního průkazu pro automaticky uznávaná povolání jsou zřejmé, což však neplatí
v případě povolání uznávaných v rámci všeobecného systému. Hrozí vážné riziko, že bude 
nutné zavést nové správní systémy a že průkaz nepřímo povede k regulaci povolání, která 
v současné době regulována nejsou.

Pozměňovací návrh 235
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání a po konzultaci 
s profesními subjekty a zúčastněnými 
stranami, jak je stanoveno v článku 57c 
(novém) a 58a (novém), a s ohledem na 
jejich návrhy přijme Komise prováděcí 
akty, které určí evropské profesní průkazy 
pro každé konkrétní povolání, stanoví 
formát evropského profesního průkazu, 
překlady nutné pro každou žádost 
o vystavení evropského profesního průkazu 
a údaje, které bude nutno předložit pro 
posouzení žádosti. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným
postupem uvedeným v článku 58.

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí, jaké evropské 
profesní průkazy mají být vydány u 
každého konkrétního povolání, stanoví 
formát evropského profesního průkazu, 
překlady nutné pro každou žádost 
o vystavení evropského profesního průkazu 
a údaje, které bude nutno předložit pro 
posouzení žádosti. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s poradním postupem 
uvedeným v článku 58. Spolu s postupem 
stanoveným v článku 58 povede Komise 
před přijetím tohoto aktu náležité
konzultace se zúčastněnými stranami.

Or. en

Odůvodnění

Do postupu zavádění evropského profesního průkazu by u daných povolání měly být zapojeny 
nejen příslušné orgány na základě postupu stanoveného v článku 58, ale rovněž 
reprezentativní profesní organizace. Tito zprostředkovatelé nejlépe znají své potřeby a mohou 
sehrát významnou úlohu v podpoře využívání průkazu mezi odborníky.

Pozměňovací návrh 237
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 6. Na žádost zastupujících organizací, 
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dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v článku
58.

které chtějí pro své povolání zavést 
evropský profesní průkaz, a při zohlednění 
zvláštností každého dotčeného povolání 
přijme Komise prováděcí akty, které určí 
evropské profesní průkazy pro každé 
konkrétní povolání, stanoví formát 
evropského profesního průkazu, překlady 
nutné pro každou žádost o vystavení 
evropského profesního průkazu a údaje, 
které bude nutno předložit pro posouzení 
žádosti. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 58 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy především pro povolání,
na něž se vztahuje systém automatického 
uznávání, pokud o ně tato povolání 
požádají, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

Or. el

Odůvodnění

Vyjasnění, že zavedení profesního průkazu je volitelné.



AM\913241CS.doc 103/111 PE496.438v01-00

CS

Pozměňovací návrh 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58. Tento postup by měl 
především zajistit, aby se evropský 
profesní průkaz v první řadě zaměřil na 
usnadnění a zvýšení mobility pracovníků, 
bez ohledu na to, zda podléhají regulaci či 
nikoli, a zejména by měl zabránit vzniku 
jakýchkoli dalších regulačních a 
administrativních překážek.

Or. en

Odůvodnění

Evropský profesní průkaz je třeba používat výhradně jako nástroj pro uznávání odborných 
kvalifikací v jiném členském státě, a nikoli jako prostředek k řízení kvalifikace jednotlivých 
povolání ani ke kladení zvláštních požadavků ze strany členského státu, v němž je dané 
povolání regulováno.

Pozměňovací návrh 240
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz. 
V souladu s článkem 58a je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení kritérií 
pro výpočet a rozdělení poplatků.

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz.

Or. en

Odůvodnění

O výpočtu a rozdělení poplatků by se mělo rozhodovat na vnitrostátní úrovni společně 
s příslušnými zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 241
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz. 
V souladu s článkem 58a je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení kritérií 

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz.
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pro výpočet a rozdělení poplatků.

Or. de

Pozměňovací návrh 242
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz. 
V souladu s článkem 58a je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení kritérií 
pro výpočet a rozdělení poplatků.

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
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nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz. 
V souladu s článkem 58a je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení kritérií 
pro výpočet a rozdělení poplatků.

nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz. 
V souladu s článkem 58a je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení kritérií 
pro výpočet a rozdělení poplatků, a to po 
konzultaci ve fóru či fórech příslušných 
zúčastněných stran v souladu s článkem 
57c (novým) a po začlenění jejich návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz. 
V souladu s článkem 58a je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení kritérií 
pro výpočet a rozdělení poplatků.

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz.

Or. fi

Pozměňovací návrh 245
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Články 4a až 4e se nevztahují na 
skupiny odborníků, které již před vstupem 
této směrnice v platnost pro své odborníky 
zavedly vlastní evropský profesní průkaz.

Or. de

Odůvodnění

Pro právnické povolání již existuje evropský profesní průkaz, který umožňuje přeshraniční 
usazení a poskytování služeb v rámci systému směrnic 77/249 a 98/05. V tomto případě 
nejsou nutná žádná další či odlišná pravidla v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh 246
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznání kvalifikací prostřednictvím 
evropského profesního průkazu slouží jako 
alternativa k postupům uznávání 
odborných kvalifikací podle postupů 
stanovených v hlavě II a hlavě III této 
směrnice.

Uznání kvalifikací prostřednictvím 
evropského profesního průkazu může 
sloužit jako alternativa k postupům 
uznávání odborných kvalifikací podle 
postupů stanovených v hlavě II a hlavě III 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 9 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by měla provést přezkum 
úspěšnosti profesního průkazu coby 
nástroje pro mobilitu a případně k němu 
předložit pozměňovací návrhy, a to 
nejpozději 3 roky po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se držitel 
odborné kvalifikace mohl ucházet 
u příslušného orgánu domovského státu 
o evropský profesní průkaz všemi způsoby, 
a to včetně on-line nástroje.

1. Členské státy zajistí, aby se držitel 
odborné kvalifikace mohl ucházet 
u příslušného orgánu domovského státu 
o evropský profesní průkaz písemně nebo 
elektronicky, a to včetně on-line nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění z důvodu bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 249
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 b – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se držitel 
odborné kvalifikace mohl ucházet 
u příslušného orgánu domovského státu 
o evropský profesní průkaz všemi způsoby, 
a to včetně on-line nástroje.

1. Členské státy zajistí, aby se držitel 
odborné kvalifikace mohl ucházet 
u příslušného orgánu domovského státu 
o evropský profesní průkaz písemně nebo 
elektronicky v souladu s článkem 57.

Or. de

Pozměňovací návrh 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se držitel 
odborné kvalifikace mohl ucházet 
u příslušného orgánu domovského státu 
o evropský profesní průkaz všemi způsoby, 
a to včetně on-line nástroje.

1. Členské státy zajistí, aby se držitel 
odborné kvalifikace mohl ucházet 
u příslušného orgánu domovského státu 
o evropský profesní průkaz písemně, e-
mailem nebo jinou elektronickou cestou, 
a to včetně on-line nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádosti jsou doloženy příslušnými 
doklady požadovanými v čl. 7 odst. 2 
a případně v příloze VII. V souladu 
s článkem 58a je Komise zmocněna 

2. Žádosti jsou doloženy příslušnými 
doklady požadovanými v čl. 7 odst. 2 
a případně v příloze VII. V případě 
odůvodněných pochybností může 
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k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o určení konkrétních dokladů.

hostitelský členský stát požadovat, aby mu 
byly zaslány originální doklady.

Or. de

Pozměňovací návrh 252
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádosti jsou doloženy příslušnými 
doklady požadovanými v čl. 7 odst. 2 
a případně v příloze VII. V souladu 
s článkem 58a je Komise zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o určení konkrétních dokladů.

2. Žádosti jsou doloženy příslušnými 
doklady požadovanými v čl. 7 odst. 2 
a případně v příloze VII. V souladu 
s článkem 58a a po konzultaci 
s profesními subjekty, jak je stanoveno 
v článku 58a (novém), a po začlenění 
jejich návrhů je Komise zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o určení konkrétních dokladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to z pohledu členského státu 
vhodné, mohou střediska pomoci pomáhat 
příslušným orgánům ve fázi předběžného 
zpracování dokumentace nezbytné 
k získání profesních kvalifikací.

Or. es
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