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Pozměňovací návrh 559
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

4. Po konzultaci s profesními 
organizacemi, jak je stanoveno v článku 
58a (novém), a po začlenění jejich návrhů
je Komise zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
58a upřesňujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto článku se ,společným 
rámcem odborné přípravy‛ rozumí 
společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností nutných pro výkon 
konkrétního povolání. Za účelem přístupu 
k tomuto povolání a jeho výkonu přiznává 
členský stát na svém území dokladu 
o kvalifikaci získané na základě tohoto 
rámce stejné účinky jako dokladům 
o získané kvalifikaci, které sám vystavuje, 
za podmínky, že tento rámec splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 2. Tato 
kritéria dodržují specifikace uvedené 
v odstavci 3.

1. Pro účely tohoto článku se ,společným 
rámcem odborné přípravy‛ rozumí 
společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností nutných pro výkon 
konkrétního povolání.
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Společný rámec odborné přípravy může 
být zřízen na území členského státu za 
podmínek a způsobem, jež stanoví tento 
článek.
Za účelem přístupu k tomuto povolání 
a jeho výkonu přiznává členský stát na 
svém území dokladu o kvalifikaci získané 
na základě tohoto rámce stejné účinky jako 
dokladům o získané kvalifikaci, které sám 
vystavuje, za podmínky, že tento rámec 
splňuje kritéria stanovená v odstavci 2. 
Tato kritéria dodržují specifikace uvedené 
v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto článku se ,společným 
rámcem odborné přípravy‛ rozumí 
společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností nutných pro výkon 
konkrétního povolání. Za účelem přístupu 
k tomuto povolání a jeho výkonu přiznává 
členský stát na svém území dokladu 
o kvalifikaci získané na základě tohoto 
rámce stejné účinky jako dokladům 
o získané kvalifikaci, které sám vystavuje, 
za podmínky, že tento rámec splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 2. Tato 
kritéria dodržují specifikace uvedené 
v odstavci 3.

1. Pro účely tohoto článku se ,společným 
rámcem odborné přípravy‛ rozumí 
společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností nutných pro výkon 
konkrétního povolání. V rámci požadavků 
může být stanoven počet kreditů 
evropského systému přenosu a akumulace 
kreditů (ECTS), samy o sobě však tyto 
kredity nemohou platit jako kritérium. Za 
účelem přístupu k tomuto povolání a jeho 
výkonu přiznává členský stát na svém 
území dokladu o kvalifikaci získané na 
základě tohoto rámce stejné účinky jako 
dokladům o získané kvalifikaci, které sám 
vystavuje, za podmínky, že tento rámec 
splňuje kritéria stanovená v odstavci 2. 
Tato kritéria dodržují specifikace uvedené 
v odstavci 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 562
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Článek 49 a – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto článku se ,společným 
rámcem odborné přípravy‛ rozumí 
společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností nutných pro výkon 
konkrétního povolání. Za účelem přístupu 
k tomuto povolání a jeho výkonu přiznává 
členský stát na svém území dokladu 
o kvalifikaci získané na základě tohoto 
rámce stejné účinky jako dokladům 
o získané kvalifikaci, které sám vystavuje, 
za podmínky, že tento rámec splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 2. Tato 
kritéria dodržují specifikace uvedené 
v odstavci 3.

1. Pro účely tohoto článku se ,společným 
rámcem odborné přípravy‛ rozumí 
společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností nutných pro výkon 
konkrétního povolání nebo postgraduální 
specializace u povolání, na něž se vztahuje 
kapitola III hlavy III. Za účelem přístupu 
k tomuto povolání či specializaci a jejich
výkonu přiznává členský stát na svém 
území dokladu o kvalifikaci získané na 
základě tohoto rámce stejné účinky jako 
dokladům o získané kvalifikaci, které sám 
vystavuje, za podmínky, že tento rámec 
splňuje kritéria stanovená v odstavci 2. 
Tato kritéria dodržují specifikace uvedené 
v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ustanovení odstavce 1 se nevztahují 
na povolání lékaře, zdravotní sestry nebo 
ošetřovatele odpovědného za všeobecnou 
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péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, 
porodní asistentky, farmaceuta a 
architekta, která se řídí základní zásadou 
automatického uznávání dokladů o 
dosažené kvalifikaci na základě 
koordinovaných minimálních podmínek 
pro odbornou přípravu.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice nesmí zavést vedle automatického a obecného systému uznávání třetí režim 
uznávání. To by způsobilo nejasnosti na straně odborných pracovníků i příslušných orgánů. 
Je třeba výslovně uvést, že obecné rámce odborné přípravy se nevztahují na žádná odvětvová 
povolání.

Pozměňovací návrh 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přezkoumá podněty a návrhy 
profesních sdružení a členských států 
z hlediska jejich slučitelnosti s kritérii 
uvedenými v odstavci 2 a vyzve všechny 
členské státy k tomu, aby zvážily možné 
důsledky zavedení společného rámce 
odborné přípravy a to, jakým zařízením by 
bylo možné takový rámec odborné 
přípravy nabídnout. Členské státy přitom 
zejména zváží, zda a v jakém rozsahu by 
bylo možné tento rámec odborné přípravy 
nabízet jako součást všeobecného 
vzdělávání na univerzitách či jiných 
vysokoškolských institucích či jako 
součást odborné přípravy.

Or. de
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Odůvodnění

Posílení duálních systémů odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotyčné povolání je již regulováno 
nejméně v jedné třetině všech členských 
států;

b) dotyčné povolání je již regulováno 
nejméně v polovině všech členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotyčné povolání je již regulováno 
nejméně v jedné třetině všech členských 
států;

b) dotyčné povolání je již regulováno 
nejméně v polovině všech členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 567
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotyčné povolání je již regulováno 
nejméně v jedné třetině všech členských 
států;

b) dotyčné povolání je již regulováno 
nejméně v jedné třetině všech členských 
států nebo se dvě třetiny členských států 
dohodnou na ustanoveních článku 49a 
odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností kombinuje znalosti, 
dovednosti a schopnosti stanovené 
v systémech vzdělávání a odborné přípravy 
nejméně jedné třetiny všech členských 
států;

c) společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností kombinuje znalosti, 
dovednosti a schopnosti stanovené 
v systémech vzdělávání a odborné přípravy 
nejméně jedné čtvrtiny všech členských 
států;

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro zřizování společného rámce odborné přípravy by měla být pružnější, aby byly 
profese motivovány k jejich využívání.

Pozměňovací návrh 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností kombinuje znalosti, 
dovednosti a schopnosti stanovené 
v systémech vzdělávání a odborné přípravy 
nejméně jedné třetiny všech členských 
států;

c) společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností kombinuje znalosti, 
dovednosti a schopnosti stanovené 
v systémech vzdělávání a odborné přípravy 
nejméně jedné třetiny všech členských 
států; nezáleží přitom na tom, zda se tyto 
znalosti, dovednosti a schopnosti získávají
v rámci všeobecného vzdělávání na 
univerzitách nebo jiných vysokoškolských 
institucích nebo v rámci odborné 
přípravy;

Or. de

Odůvodnění

Posílení duálních systémů odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49a – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností kombinuje znalosti, 
dovednosti a schopnosti stanovené 
v systémech vzdělávání a odborné přípravy 
nejméně jedné třetiny všech členských 
států;

c) společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností kombinuje znalosti, 
dovednosti a schopnosti stanovené 
v systémech vzdělávání a odborné přípravy 
nejméně jedné třetiny všech členských 
států. Jestliže je dotčené povolání 
v členském státě již regulováno systémem 
duálního vzdělávání ve smyslu čl. 3 odst. 1 
písm. la), stanoví společný rámec odborné 
přípravy, že vzdělávání bude probíhat 
v duálním systému, přičemž budou 
dodržovány stávající normy;
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Or. de

Pozměňovací návrh 571
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně evropského rámce 
kvalifikací stanoveného v příloze II 
doporučení Evropského parlamentu a Rady 
o zavedení evropského rámce kvalifikací 
pro celoživotní učení(*);

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
mohou rozumět úrovně evropského rámce 
kvalifikací stanoveného v příloze II 
doporučení Evropského parlamentu a Rady 
o zavedení evropského rámce kvalifikací 
pro celoživotní učení(*);

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně evropského rámce 
kvalifikací stanoveného v příloze II 
doporučení Evropského parlamentu 
a Rady o zavedení evropského rámce 
kvalifikací pro celoživotní učení(*);

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně kvalifikace uvedené v 
článku 11 této směrnice (*);

Or. de
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Pozměňovací návrh 573
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně evropského rámce 
kvalifikací stanoveného v příloze II 
doporučení Evropského parlamentu 
a Rady o zavedení evropského rámce 
kvalifikací pro celoživotní učení(*);

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně uvedené v článku 11 této 
směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice již obsahuje v článku 11 dobře fungující a diferencovaný systém hodnocení 
kvalifikací. Evropský rámec kvalifikací není používán ve všech členských státech EU a 
ve všech členských státech EU také nebyl transponován za použitích týchž norem. Článek 11 
této směrnice je zavedený a dobře přijímaný i ze strany příslušných orgánů, které jej uplatňují 
(studie GHK, 2011).

Pozměňovací návrh 574
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně evropského rámce 
kvalifikací stanoveného v příloze II 
doporučení Evropského parlamentu 
a Rady o zavedení evropského rámce 
kvalifikací pro celoživotní učení(*);

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně uvedené v článku 11 této 
směrnice. Článek 11 se nevztahuje na 
povolání regulovaná podle přílohy V bodu 
1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dotyčné povolání není zahrnuto v 
žádném jiném společném rámci odborné 
přípravy ani není již regulováno podle 
hlavy III kapitoly III;

e) dotyčné povolání není zahrnuto v 
žádném jiném společném rámci odborné 
přípravy ani není již regulováno podle 
hlavy III kapitoly II, podle hlavy III 
kapitoly III nebo podle článku 10 písm. 
b).

Or. de

Pozměňovací návrh 576
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dotyčné povolání není zahrnuto v 
žádném jiném společném rámci odborné 
přípravy ani není již regulováno podle 
hlavy III kapitoly III;

e) povolání nebo postgraduální 
specializace u povolání, na něž se vztahuje 
regulace podle hlavy III kapitoly III,
nejsou zahrnuty v žádném jiném 
společném rámci odborné přípravy ani 
nejsou již regulovány podle hlavy III 
kapitoly III nebo čl. 10 písm. b) nebo 
nejsou již uznávány jako specializace 
v rámci přílohy V;

Or. en
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Pozměňovací návrh 577
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dotyčné povolání není zahrnuto v 
žádném jiném společném rámci odborné 
přípravy ani není již regulováno podle 
hlavy III kapitoly III;

e) dotyčné povolání není zahrnuto v 
žádném jiném společném rámci odborné 
přípravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 578
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) společný rámec odborné přípravy je 
vypracován řádným transparentním 
postupem, včetně zapojení zúčastněných 
stran z členských států, v nichž povolání 
není regulováno;

f) společný rámec odborné přípravy je 
vypracován řádným transparentním 
postupem, popřípadě též ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami z členských států, 
v nichž povolání není regulováno;

Or. en

Odůvodnění

Některá povolání mohou být regulována ve všech členských státech nebo v jejich většině. Toto 
ustanovení mělo být s ohledem na tato povolání dostatečně pružné.

Pozměňovací návrh 579
Constance Le Grip
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) společný rámec odborné přípravy je 
vypracován řádným transparentním 
postupem, včetně zapojení zúčastněných 
stran z členských států, v nichž povolání 
není regulováno;

f) společný rámec odborné přípravy je 
vypracován řádným transparentním 
postupem, což znamená, že iniciativy 
v tomto ohledu by měly být uveřejněny a 
uskutečňovány v těsné spolupráci 
s profesními sdruženími a dalšími 
reprezentativními zúčastněnými stranami, 
a to i z členských států, v nichž povolání 
není regulováno;

Or. en

Odůvodnění

Konzultace s příslušnými reprezentativními zúčastněnými stranami má zásadní význam.

Pozměňovací návrh 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) společný rámec odborné přípravy 
umožňuje státním příslušníkům každého 
členského státu, aby byli způsobilí 
k získání kvalifikace podle tohoto rámce, 
aniž by museli být členy jakékoliv profesní 
organizace nebo touto organizací 
evidováni.

g) společný rámec odborné přípravy 
umožňuje státním příslušníkům každého 
členského státu, aby byli způsobilí 
k získání kvalifikace podle tohoto rámce, 
aniž by napřed museli být členy jakékoliv 
profesní organizace nebo touto organizací 
evidováni.

Or. de
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Pozměňovací návrh 581
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Článek 49 a – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících společný 
soubor znalostí, dovedností a schopností 
a kvalifikace společného rámce odborné 
přípravy.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
58a upřesňujících minimální společný 
soubor znalostí, dovedností a schopností a 
kvalifikace každého konkrétního 
společného rámce odborné přípravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících společný 
soubor znalostí, dovedností a schopností 
a kvalifikace společného rámce odborné 
přípravy.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících společný 
soubor znalostí, dovedností a schopností 
a kvalifikace společného rámce odborné 
přípravy. Pokud jde o míru podrobnosti, 
nepřekračují akty rámec minimálních 
požadavků na odbornou přípravu 
uvedených v hlavě III kapitole III.

Or. de

Pozměňovací návrh 583
Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících společný 
soubor znalostí, dovedností a schopností 
a kvalifikace společného rámce odborné 
přípravy.

3. Komise je zmocněna k tomu, aby po 
konzultaci na fóru nebo fórech 
příslušných zúčastněných stran podle 
článku 57c (nového) přijímala v souladu s 
článkem 58a akty v přenesené pravomoci, 
do nichž začlení návrhy tohoto fóra nebo 
fór a upřesní v nich společný soubor 
znalostí, dovedností a schopností a 
kvalifikace společného rámce odborné 
přípravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi profesní 
označení, která mají být získávána 
v souladu se společným rámcem odborné 
přípravy uvedeném v odstavci 3.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 a – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členský stát může požádat o odchylku 
od provádění společného rámce odborné 
přípravy uvedeného v odstavci 3 na svém
území, pokud by jinak musel na svém 
území zavést nové regulované povolání, 
pokud by to vyžadovalo změnit stávající 
základní vnitrostátní zásady týkající se 
struktury povolání v oblasti odborné 
přípravy a podmínek přístupu k těmto 
povolání nebo pokud si členský stát 
nepřeje uvést svůj vnitrostátní systém 
kvalifikací do spojení s kvalifikacemi 
stanovenými v tomto společném rámci 
odborné přípravy. Komise může přijmout 
prováděcí rozhodnutí za účelem povolení 
této odchylky dotyčným členským státům.

5. Členský stát může ve lhůtě 6 měsíců od 
vstupu aktu v přenesené pravomoci podle 
odstavce 3 v platnost oznámit, že společný 
rámec odborné přípravy uvedený v 
odstavci 3 není na jeho území použitelný, 
protože by jinak musel na svém území 
zavést nové regulované povolání, pokud by 
to vyžadovalo změnit stávající základní 
vnitrostátní zásady týkající se struktury 
povolání v oblasti odborné přípravy 
a podmínek přístupu k těmto povolání nebo 
pokud si členský stát nepřeje uvést svůj 
vnitrostátní systém kvalifikací do spojení 
s kvalifikacemi stanovenými v tomto 
společném rámci odborné přípravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Článek 49 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49b vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Článek 49 b – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné závěrečné zkoušky odborné 
přípravy

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto článku se společnou 
závěrečnou zkouškou odborné přípravy 
rozumí zkouška způsobilosti posuzující 
schopnost odborníka vykonávat povolání 
ve všech členských státech, které toto 
povolání regulují. Úspěšné vykonání 
společné závěrečné zkoušky odborné 
přípravy povoluje přístup k dotyčným 
odborným činnostem a jejich výkon 
v daném členském státě za stejných 
podmínek, jaké platí pro držitele 
odborných kvalifikací, kteří jich nabyli 
v tomto členském státě.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy splňuje tyto podmínky:

vypouští se

a) ve srovnání s obecným systémem 
uznávání dokladů o odborné přípravě 
stanoveným v hlavě III kapitole I 
umožňuje společná závěrečná zkouška 
odborné přípravy pohybovat se po 
členských státech většímu počtu 
odborníků;
b) dotyčné povolání je regulováno 
nejméně v jedné třetině všech členských 
států;
c) společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy je vypracována řádným 
transparentním postupem včetně zapojení 
zúčastněných stran z členských států, 
v nichž povolání není regulováno;
d) společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy umožňuje státním příslušníkům 
každého členského státu, aby se této 
zkoušky účastnili a podíleli se na 
praktické organizaci těchto zkoušek 
v členských státech, aniž by museli být 
členy jakékoliv profesní organizace nebo 
touto organizací evidováni

Or. de

Pozměňovací návrh 590
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 b – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotyčné povolání je regulováno nejméně 
v jedné třetině všech členských států;

b) dotyčné povolání je regulováno nejméně 
v jedné třetině všech členských států nebo 
se dvě třetiny členských států dohodnou 



PE498.003v02-00 20/89 AM\916793CS.doc

CS

na ustanoveních článku 49b odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36
Čl. 49 b – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy je vypracována řádným 
transparentním postupem včetně zapojení 
zúčastněných stran z členských států, 
v nichž povolání není regulováno;

c) společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy je vypracována řádným 
transparentním postupem, popřípadě též ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami z 
členských států, v nichž povolání není 
regulováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají podmínek 
této společné závěrečné zkoušky odborné 
přípravy.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 593
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají podmínek 
této společné závěrečné zkoušky odborné 
přípravy.

3. Komise je zmocněna k tomu, aby po 
konzultaci na fóru nebo fórech 
příslušných zúčastněných stran podle 
článku 57c (nového) přijímala v souladu s 
článkem 58a akty v přenesené pravomoci, 
které se týkají podmínek a vyzkoušených 
kritérií této společné závěrečné zkoušky 
odborné přípravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 36 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 b – odst. 3 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3aa.Výměna informací mezi příslušnými 
orgány různých členských států v souladu 
s ustanoveními tohoto článku probíhá 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI).

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38) V článku 53 se doplňují nové 
pododstavce, které znějí:

vypouští se

‘
Členský stát zajistí, že kontroly jazykových 
znalostí provádí příslušný orgán před 
přijetím rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.
V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.
Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby 
dotyčné osoby, je přiměřená činnosti, jež 
má být vykonávána, a pro odborníka 
bezplatná. Dotyčná osoba má právo podat 
u těchto zkoušek odvolání u vnitrostátních 
soudů.
’

Or. fr

Pozměňovací návrh 596
Christel Schaldemose
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát zajistí, že kontroly jazykových 
znalostí provádí příslušný orgán po přijetí 
rozhodnutí uvedených v článku 4d, čl. 7 
odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a v případě vážných 
a konkrétních pochybností o dostatečných 
jazykových znalostech odborníka 
vzhledem k odborným činnostem, které má 
tato osoba v úmyslu vykonávat.

Členský stát zajistí, že kontroly jazykových 
znalostí provádí příslušný orgán během 
přijímání rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát zajistí, že kontroly
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

Členský stát kontroluje, že ověření 
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

Or. it

Odůvodnění

Pojmy „kontroly“ a „prověřuje“ je třeba prohodit (pozn. překl. – českého znění se týká pouze 
částečně).
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Pozměňovací návrh 598
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát zajistí, že kontroly
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

Členský stát zajistí, že ověření jazykových 
znalostí provádí příslušný orgán po přijetí 
rozhodnutí uvedených v článku 4d, čl. 7 
odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a v případě vážných 
a konkrétních pochybností o dostatečných 
jazykových znalostech odborníka 
vzhledem k odborným činnostem, které má 
tato osoba v úmyslu vykonávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát zajistí, že kontroly
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

Členský stát zajistí, že ověření jazykových 
znalostí provádí příslušný orgán po přijetí 
rozhodnutí uvedených v článku 4d, čl. 7 
odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a v případě vážných 
a konkrétních pochybností o dostatečných 
jazykových znalostech odborníka 
vzhledem k odborným činnostem, které má 
tato osoba v úmyslu vykonávat, avšak před 
zahájením výkonu povolání. Neexistuje-li 
pro určité povolání příslušný orgán, 
členské státy zajistí, aby byl k dispozici 
uznaný orgán, který může kontrolu 
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jazykových znalostí provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát zajistí, že kontroly 
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

Členský stát kontroluje, že ověření 
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

Or. it

Pozměňovací návrh 601
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a bezpečnost pacienta, 
mohou členské státy udělit příslušným 
orgánům právo ověřovat jazykové znalosti 
nezbytné k výkonu povolání, a to po 
uznání odborné kvalifikace, avšak před 
vydáním povolení k výkonu povolání.
Ověření jazykových znalostí příslušným 
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samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

orgánem nebrání zaměstnavateli 
v provádění případného dalšího 
přezkoušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát zajistí, že kontroly 
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

Členský stát zajistí, že ověření jazykových 
znalostí provádí příslušný orgán po přijetí 
rozhodnutí uvedených v článku 4d, čl. 7 
odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a v případě vážných 
a konkrétních pochybností o dostatečných 
jazykových znalostech odborníka 
vzhledem k odborným činnostem, které má 
tato osoba v úmyslu vykonávat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta nebo kvalitu 
vzdělávacího sektoru, mohou členské státy 
udělit příslušným orgánům právo provádět 
kontrolu jazykových znalostí všech 
dotyčných odborníků, pokud to výslovně 
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zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

vyžadují příslušní sociální partneři 
působící v daném sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a bezpečnost pacienta, 
mohou členské státy udělit příslušným 
orgánům právo ověřovat jazykové znalosti 
nezbytné k vykonávání této specifické 
úlohy. Ověření jazykových znalostí
příslušným orgánem nebrání 
zaměstnavateli v provádění případného 
dalšího přezkoušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a bezpečnost pacienta, 
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státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

mohou členské státy udělit příslušným 
orgánům právo provádět kontrolu 
jazykových znalostí, a to buď přímo, nebo 
pod jejich dohledem, nebo požadovat od
všech dotyčných odborníků doklad o 
znalostech jazyka hostitelského členského 
státu. Je-li taková kontrola jazykových 
znalostí prováděna, proběhne po uznání 
odborných kvalifikací, avšak před 
vydáním povolení k výkonu povolání.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění podmínek, za jakých lze provádět kontroly jazykových znalostí.

Pozměňovací návrh 606
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět ověřování kontroly jazykových 
znalostí všech dotyčných odborníků nebo 
na ně dohlížet, pokud má odborný 
pracovník v úmyslu pracovat nebo 
pracuje-li jako samostatně výdělečně 
činný subjekt nebo pokud to výslovně 
vyžaduje vnitrostátní systém zdravotní 
péče (nebo organizace v případě 
soukromých organizací, které nejsou 
součástí vnitrostátního systému zdravotní 
péče).

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení se musí vztahovat na všechny odborníky, ať už se jedná o zaměstnance (ve 
veřejných či soukromých organizacích), nebo o osoby samostatně výdělečně činné.

Pozměňovací návrh 607
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a bezpečnost pacienta, 
nebo z důvodů naléhavého veřejného 
zájmu mohou členské státy udělit 
příslušným orgánům právo ověřit, a to buď 
přímo, nebo pod jejich dohledem,
jazykové schopnosti všech dotyčných 
odborníků. Účelem ověřování jazykových 
schopností je zjistit, zda je odborník 
schopen ústní i písemné komunikace 
nezbytné k výkonu jeho odborné činnosti, 
zejména s ohledem na zajištění 
bezpečnosti pacientů a ochrany veřejného 
zdraví či s ohledem na důvody naléhavého 
veřejného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky V případě povolání, která mají důsledky 
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pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

pro veřejné zdraví a bezpečnost pacienta, 
mohou členské státy udělit příslušným 
orgánům právo provádět kontrolu 
jazykových znalostí všech dotyčných 
odborníků, pokud to výslovně vyžaduje 
vnitrostátní systém zdravotní péče nebo 
reprezentativní vnitrostátní organizace 
pacientů v případě samostatně výdělečných 
odborníků, kteří nejsou součástí 
vnitrostátního systému zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a bezpečnost pacienta, 
mohou členské státy udělit příslušným 
orgánům právo ověřit jazykové znalosti 
nezbytné pro výkon povolání. Ověření 
jazykových znalostí příslušným orgánem 
nebrání zaměstnavateli v provádění 
případného dalšího přezkoušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
nebo požadovat od všech dotyčných 
odborníků doklad o znalostech jazyka 
hostitelského členského státu, a to po 
uznání odborné kvalifikace, avšak před 
vydáním povolení k výkonu povolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
nebo požadovat od všech dotyčných 
odborníků doklad o znalostech jazyka 
hostitelského členského státu, a to po 
uznání odborné kvalifikace, avšak před 
vydáním povolení k výkonu povolání.

Or. en

Odůvodnění

Podle platného znění směrnice 2005/36/ES jsou příslušné orgány oprávněny k tomu, aby 
možnost výkonu dané profese podmínily jazykovými znalostmi, nezávisle na právu odborníků 
na uznání jejich kvalifikací. Tato podmínka je zvlášť důležitá u povolání, která mají důsledky 
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pro bezpečnost pacienta.

Pozměňovací návrh 612
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby 
dotyčné osoby, je přiměřená činnosti, jež 
má být vykonávána, a pro odborníka 
bezplatná. Dotyčná osoba má právo podat 
u těchto zkoušek odvolání u vnitrostátních 
soudů.

Každé ověření jazykových znalostí je 
přiměřené činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatné. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, je přiměřená činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatná. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů

Veškeré kontroly jazykových znalostí se 
omezují na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, a jsou přiměřené činnosti, jež má 
být vykonávána. Poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti 
s ověřováním jazykových znalostí, musí 
být v rozumné a přiměřené výši. Dotyčná 
osoba má právo podat u těchto zkoušek 
odvolání u vnitrostátního soudu.
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Or. en

Odůvodnění

Odborník nese odpovědnost za to, aby zajistil, že ovládá příslušný jazyk. Poplatky by nicméně 
měly být rozumné a přiměřené a neměly by omezovat svobodu pohybu odborných pracovníků. 
Poplatek by neměl nikoho odradit od výkonu daného povolání. Domácí odborníci nebo 
odborníci ze zemí mimo EU již mají v některých členských státech povinnost takovéto finanční 
příspěvky hradit.

Pozměňovací návrh 614
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, je přiměřená činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatná. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu, jaká je pro osobu, 
jež je držitelem odborné kvalifikace, 
nezbytná k výkonu jejího povolání, je 
přiměřená činnosti, jež má být vykonávána, 
a pro odborníka bezplatná. Dotyčná osoba 
má právo podat u těchto zkoušek odvolání 
u vnitrostátních soudů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 615
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 

Každé ověření jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
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jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, je přiměřená činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatná.
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

jazyků členského a probíhá v jazyce, který 
dotyčná osoba hodlá používat při výkonu 
svého povolání, je přiměřená činnosti, jež 
má být vykonávána, a pro odborníka 
bezplatná. Dotyčná osoba má právo podat 
u těchto zkoušek odvolání u vnitrostátních 
soudů.

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, je přiměřená činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatná. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

Každá zkouška jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, je přiměřená činnosti, jež má být 
vykonávána, a nepředstavuje pro 
odborníka nepřiměřeně vysoké náklady. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

Or. es

Pozměňovací návrh 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 

Kontrola a ověření jazykových znalostí se 
omezují na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
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osoby, je přiměřená činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatná. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

osoby, jsou přiměřené činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatné. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

Or. it

Pozměňovací návrh 618
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby 
dotyčné osoby, je přiměřená činnosti, jež 
má být vykonávána, a pro odborníka 
bezplatná. Dotyčná osoba má právo podat 
u těchto zkoušek odvolání u vnitrostátních 
soudů.

Každé ověření jazykových znalostí je 
přiměřené činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatné. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, je přiměřená činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatná. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby a veškeré náklady, které tím pro 
odborníka vzniknou, by měly být 
v rozumné a přiměřené výši. Dotyčná 
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zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů. osoba má právo podat u těchto zkoušek 
odvolání v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby 
dotyčné osoby, je přiměřená činnosti, jež 
má být vykonávána, a pro odborníka 
bezplatná. Dotyčná osoba má právo podat 
u těchto zkoušek odvolání u vnitrostátních 
soudů.

Každé ověření jazykových znalostí je 
přiměřené činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka bezplatné. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 55a vypouští se

Or. el

Odůvodnění

Co se týče uznávání praktického výcviku získaného v jiném členském státě, dotčené osoby 
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nejsou odborníci, a nespadají proto do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 622
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39a) Občanská odpovědnost a povinnosti 
týkající se trvalé odborné přípravy
1. Touto směrnicí nejsou dotčena 
ustanovení Společenství a členských států, 
jimiž je členským státům zaručena 
možnost vyžadovat pojištění nebo vlastní 
finanční záruky, a nejsou jí ovlivněny 
požadavky týkající se účasti v kolektivním 
fondu náhrad, vztahující se například na 
příslušníky profesních organizací nebo 
sdružení, za předpokladu, že tato 
ustanovení nejsou diskriminační.
2. Touto směrnicí nejsou dotčena 
vnitrostátní ustanovení, jimiž je z důvodů 
převažujícího veřejného zájmu právo 
vykonávat určité povolání podmíněno 
pravidelným praktikováním tohoto 
povolání, za předpokladu, že tato 
ustanovení nejsou diskriminační. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 623
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 55 a vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Odkazy na praktický placený výcvik by měly být odstraněny, zejména proto, že ve Španělsku 
takováto tradice neexistuje a s ohledem na současnou hospodářskou krizi není ani možné tuto 
změnu modelu nyní zavést. Praktický placený výcvik není ostatně ve směrnici přesně 
definován, což by vedlo v praxi k mnohým problémům. Pokud má být tedy uvedený odkaz 
zachován, směrnice by měla podrobněji stanovit, zda se odměna za praktický výcvik poskytuje 
podle určitého sazebníku a zda jsou členské státy povinny hradit veškeré náklady na sociální 
zabezpečení či nikoliv. 

Pozměňovací návrh 624
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Odkazy na praktický placený výcvik by měly být odstraněny, zejména proto, že ve Španělsku 
takováto tradice neexistuje a s ohledem na současnou hospodářskou krizi není ani možné tuto 
změnu modelu nyní zavést. Praktický placený výcvik není ostatně ve směrnici přesně 
definován, což by vedlo v praxi k mnohým problémům. Pokud má být tedy uvedený odkaz 
zachován, směrnice by měla podrobněji stanovit, zda se odměna za praktický výcvik poskytuje 
podle určitého sazebníku a zda jsou členské státy povinny hradit veškeré náklady na sociální 
zabezpečení či nikoliv. 

Pozměňovací návrh 625
Emma McClarkin
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku pod 
povinným dohledem

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 55 a – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Or. de

Pozměňovací návrh 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik 
absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.
Pro účely odstavce 1 tohoto článku lze 
praktický výcvik uznat pouze při splnění 
následujících podmínek:
– je součástí vyššího vzdělávání 
hodnoceného pomocí kreditů ECTS, kde 
mají stážisté status studenta, nebo 
odborné přípravy;
– probíhá na základě písemné a právně 
závazné smlouvy uvádějící dobu trvání, 
učební cíle a stanovené úkoly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 55 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Or. de

Odůvodnění

V některých povoláních je obvyklá povinnost absolvovat neplacený praktický výcvik. Osoby, 
které takový praktický výcvik absolvují, by ovšem neměly být znevýhodňovány tím, že jim 
nebude uznáván.

Pozměňovací návrh 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Or. de

Odůvodnění

Změna vyplývající z pozměňovacího návrhu k čl. 55a a bodu odůvodnění č. 20.

Pozměňovací návrh 632
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 55 a – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku, který je 
součástí odborné přípravy na regulované 
povolání a který je podmínkou pro 
platnost dokladu o dosažené kvalifikaci

Or. fr

Pozměňovací návrh 633
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik 
absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Odkazy na praktický placený výcvik by měly být odstraněny, zejména proto, že ve Španělsku 
takováto tradice neexistuje a s ohledem na současnou hospodářskou krizi není ani možné tuto 
změnu modelu nyní zavést. Praktický placený výcvik není ostatně ve směrnici přesně 
definován, což by vedlo v praxi k mnohým problémům. Pokud má být tedy uvedený odkaz 
zachován, směrnice by měla podrobněji stanovit, zda se odměna za praktický výcvik poskytuje 
podle určitého sazebníku a zda jsou členské státy povinny hradit veškeré náklady na sociální 
zabezpečení či nikoliv. 

Pozměňovací návrh 634
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 55 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává
domovský členský stát placený praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Domovský členský stát uznává praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu, pokud je relevantní pro 
výkon dotyčného povolání v domovském 
členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 635
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu k 
regulovanému povolání uznává domovský 
členský stát placený praktický výcvik 
absolvovaný v jiném členském státě a 
osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik, 
který je stanovenou součástí odborné 
přípravy na regulované povolání, 
absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu, a to bez ohledu na výši a 
způsob odměny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát placený praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik 
absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát placený praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik 
absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 55 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát placený praktický 

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik 
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výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Or. de

Odůvodnění

V některých povoláních je obvyklá povinnost absolvovat neplacený praktický výcvik. Osoby, 
které takový praktický výcvik absolvují, by ovšem neměly být znevýhodňovány tím, že jim 
nebude uznáván.

Pozměňovací návrh 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát placený praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik, 
který je součástí odborné přípravy na 
regulované povolání, bez ohledu na to, 
zda představuje podmínku pro nabytí 
práva na výkon tohoto povolání,
absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu. Členské státy však mohou 
omezit maximální dobu trvání 
praktického výcviku absolvovaného v 
jiném členském státě, je-li dokončení 
takového výcviku stanoveno jako 
podmínka pro přístup k regulovanému 
povolání v domovském členském státě. 
Uznání praktického výcviku nenahrazuje 
zkoušku nezbytnou pro přístup k 
zaměstnání.

Or. de
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Odůvodnění

Neplacený odborný výcvik v rámci odborné přípravy by zde neměl být vyloučen. Je nutné 
podporovat mobilitu, současně však musí být jako podmínka přístupu k povolání zachována 
kvalita. Praktický výcvik proto nemůže nahrazovat zkoušku, která je nezbytná pro přístup 
k výkonu povolání.

Pozměňovací návrh 640
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu k 
regulovanému povolání uznává domovský 
členský stát placený praktický výcvik 
absolvovaný v jiném členském státě a 
osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik, 
který je součástí odborné přípravy na 
regulované povolání a který je podmínkou 
získání platného osvědčení o absolvování 
odborné přípravy, absolvovaný v jiném 
členském státě a osvědčený příslušným 
orgánem tohoto členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 641
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává
domovský členský stát placený praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání domovský 
členský stát přiměřeně zohlední placený 
praktický výcvik absolvovaný v jiném 
členském státě a osvědčený příslušným 
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členského státu. orgánem tohoto členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

55b. Poplatky, které mohou žadatelům 
vzniknout v souvislosti s dodatečnými 
kontrolami, musí odpovídat vzniklým 
nákladům a jejich výše musí být 
srovnatelná s poplatky požadovanými po 
domácích odbornících a odbornících ze 
zemí mimo EU.

Or. en

Odůvodnění

Očekávat od odborníků příspěvek na pokrytí nákladů spojených (například) s opakovací 
odbornou přípravou není od věci v případě, že tato částka nebude nepřiměřeně vysoká. 
Domácí odborníci, kteří po nějakou dobu svou činnost nevykonávali, nebo odborníci ze zemí 
mimo EU již v některých členských státech takovou povinnost mají.

Pozměňovací návrh 643
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 b (nový) – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40a) Ověření způsobilosti po delších 
obdobích nevykonávání odborné činnosti
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V případě, kdy odborník získal uznání na 
základě kapitoly III, avšak své povolání 
před podáním žádosti o usazení či 
obnovením prohlášení po dobu 
stanovenou v souladu s články 57c 
(novým) a 58a nevykonával, může členský 
stát povolit příslušnému orgánu, aby 
ověřil jeho odbornou způsobilosti 
k výkonu povolání. Tato ověření musí být 
přiměřená, nediskriminační a pro 
odborníka bezplatná. V případech 
naléhavého veřejného zájmu mohou 
členské státy uplatnit ustanovení tohoto 
článku i na jiná povolání. Členské státy by 
měly o veškerých rozhodnutích 
informovat Komisi, která je zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 41
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány hostitelského 
a domovského členského státu si vyměňují 
informace o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích nebo jiných 
závažných zvláštních okolnostech, které by 
mohly mít důsledky na výkon činností 
podle této směrnice, při dodržení 
ustanovení o ochraně osobních údajů 
obsažených ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES a 2002/58/ES 
(*).

Příslušné orgány hostitelského 
a domovského členského státu si vyměňují 
informace o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích nebo jiných 
závažných zvláštních okolnostech, které by 
mohly mít důsledky na výkon činností 
podle této směrnice, při dodržení 
ustanovení o ochraně osobních údajů 
obsažených ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES a 2002/58/ES 
(*). Příslušné orgány za tímto účelem 
využívají systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI).

Or. en
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Pozměňovací návrh 645
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 41
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány hostitelského 
a domovského členského státu si vyměňují 
informace o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích nebo jiných 
závažných zvláštních okolnostech, které by
mohly mít důsledky na výkon činností 
podle této směrnice, při dodržení 
ustanovení o ochraně osobních údajů 
obsažených ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES a 2002/58/ES 
(*).

Příslušné orgány hostitelského 
a domovského členského státu si vyměňují 
informace o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích nebo jiných 
závažných zvláštních okolnostech, které by 
mohly vést k odnětí nebo omezení práva 
na výkon činností podle této směrnice, při 
dodržení ustanovení o ochraně osobních 
údajů obsažených ve směrnicích 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
a 2002/58/ES (*).

Or. sv

Odůvodnění

Týkají-li se tyto údaje velkého počtu lidí, může to znamenat, že jsou pouze standardně 
uplatňovány postupy zajišťující vysokou míru bezpečnosti pacientů, a nemělo by to vést 
k tomu, že tyto informace budou zpřístupňovány všem členským státům. V jiných zemích by 
tyto informace mohly být vykládány tak, že s lékaři z určité země jsou vážné problémy, třebaže 
ve skutečnosti tato země pouze standardně uplatňuje postupy zajišťující vysokou míru 
bezpečnosti pacientů.

Pozměňovací návrh 646
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 41
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány hostitelského 
a domovského členského státu si vyměňují 
informace o disciplinárním opatření nebo 

Příslušné orgány hostitelského 
a domovského členského státu si vyměňují 
informace o disciplinárním opatření nebo 
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trestněprávních sankcích nebo jiných 
závažných zvláštních okolnostech, které by 
mohly mít důsledky na výkon činností 
podle této směrnice, při dodržení 
ustanovení o ochraně osobních údajů 
obsažených ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES a 2002/58/ES 
(*).

trestněprávních sankcích nebo jiných 
závažných zvláštních okolnostech, které by 
mohly vést k pozastavení nebo odnětí 
práva odborníků na výkon činností podle 
této směrnice, při dodržení ustanovení 
o ochraně osobních údajů obsažených ve 
směrnicích Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES a 2002/58/ES (*).

Or. en

Odůvodnění

Je nutno přesně vymezit, na jaké důsledky se tento článek vztahuje, tj. pozastavení nebo odnětí 
práva na výkon činnosti, a za jakých podmínek.

Pozměňovací návrh 647
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
všechny ostatní členské státy a Komisi 
o totožnosti odborníka, kterému 
vnitrostátní orgány nebo soudy zakázaly, 
byť dočasně, na území tohoto členského 
státu výkon těchto odborných činností:

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
příslušné orgány všech ostatních členských 
států a Komisi o totožnosti odborníka, 
kterému vnitrostátní orgány nebo soudy 
zakázaly nebo omezily, byť dočasně, na 
území tohoto členského státu výkon těchto 
odborných činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1



AM\916793CS.doc 51/89 PE498.003v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
všechny ostatní členské státy a Komisi 
o totožnosti odborníka, kterému 
vnitrostátní orgány nebo soudy zakázaly, 
byť dočasně, na území tohoto členského 
státu výkon těchto odborných činností:

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
příslušné orgány všech ostatních členských 
států a Komisi o totožnosti odborníka, 
v jehož případě vnitrostátní orgány nebo 
soudy vydaly konečné a závazné 
rozhodnutí, kterým mu ukládají, byť 
dočasně, zákaz nebo omezení vykonávat 
na území tohoto členského státu tyto 
odborné činnosti:

Or. sv

Odůvodnění

Týkají-li se tyto údaje velkého počtu lidí, může to znamenat, že jsou pouze standardně 
uplatňovány postupy zajišťující vysokou míru bezpečnosti pacientů, a nemělo by to vést 
k tomu, že tyto informace budou zpřístupňovány všem členským státům. V jiných zemích by 
tyto informace mohly být vykládány tak, že s lékaři z určité země jsou vážné problémy, třebaže 
ve skutečnosti tato země pouze standardně uplatňuje postupy zajišťující vysokou míru 
bezpečnosti pacientů.

Pozměňovací návrh 649
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
všechny ostatní členské státy a Komisi 
o totožnosti odborníka, kterému 
vnitrostátní orgány nebo soudy zakázaly, 
byť dočasně, na území tohoto členského 
státu výkon těchto odborných činností:

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
příslušné orgány všech ostatních členských 
států a Komisi o totožnosti odborníka, 
kterému vnitrostátní orgány nebo soudy 
konečným rozhodnutím zakázaly nebo 
omezily, byť dočasně, na území tohoto 
členského státu výkon těchto odborných 
činností:

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění okolností spuštění výstražného mechanismu.

Pozměňovací návrh 650
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
všechny ostatní členské státy a Komisi o 
totožnosti odborníka, kterému vnitrostátní 
orgány nebo soudy zakázaly, byť dočasně, 
na území tohoto členského státu výkon 
těchto odborných činností:

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
příslušné orgány všech ostatních členských 
států o totožnosti odborníka, kterému 
vnitrostátní orgány nebo soudy právně 
závazným rozhodnutím zakázaly, byť 
dočasně, na území tohoto členského státu 
výkon těchto odborných činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
všechny ostatní členské státy a Komisi o 
totožnosti odborníka, kterému vnitrostátní 
orgány nebo soudy zakázaly, byť dočasně, 
na území tohoto členského státu výkon 
těchto odborných činností:

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
příslušné orgány všech ostatních členských 
států a Komisi o totožnosti odborníka, 
kterému vnitrostátní orgány nebo soudy 
v souladu s obsahem podle čl. 4e odst. 1a
zakázaly, byť dočasně, na území tohoto 
členského státu výkon těchto odborných 
činností:

Or. en
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Pozměňovací návrh 652
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
všechny ostatní členské státy a Komisi o 
totožnosti odborníka, kterému vnitrostátní 
orgány nebo soudy zakázaly, byť dočasně, 
na území tohoto členského státu výkon 
těchto odborných činností:

Příslušné orgány členského státu uvědomí 
příslušné orgány všech ostatních členských 
států a Komisi o totožnosti odborníka, 
kterému vnitrostátní orgány nebo soudy 
dočasně nebo trvale odebraly právo 
vykonávat ve svém domovském nebo 
hostitelském členském státě, byť dočasně, 
na území tohoto členského státu výkon 
těchto odborných činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36
Čl. 56 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všeobecný lékař s dokladem o dosažené 
kvalifikaci uvedeným 
v příloze V bodě 5.1.4;

a) lékař s dokladem o dosažené kvalifikaci 
uvedeným v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.3 
a 5.1.4;

Or. en

Odůvodnění

Objasnění použití výstražného mechanismu.
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Pozměňovací návrh 654
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odborný lékař s titulem uvedeným 
v příloze V bodě 5.1.3;

b) lékaři se základní odbornou přípravou 
a specializovaní lékaři uvedení v čl. 10 
písm. b);

Or. en

Odůvodnění

Výstražný mechanismus by měl být používán bez ohledu na rozdíly v systému uznávání.

Pozměňovací návrh 655
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 – odst. 1 – písm. c a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zdravotní sestry uznané v rozsahu 
působnosti článku 10;

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – písm. j a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) odborní pracovníci, kteří využívají 
obecný systém uznávání podle hlavy III 
kapitol I a II a jejichž povolání má 
důsledky pro bezpečnost pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) povolání, na něž se vztahuje postup 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly III této směrnice a jsou součástí 
společného rámce odborné přípravy, aby 
jejich specializace mohly být uznány v 
jiném členském státě, s výjimkou povolání 
architekta;

Or. fr

Pozměňovací návrh 658
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá nejpozději ve lhůtě tří dnů ode 
dne přijetí rozhodnutí, kterým se 
dotyčnému odborníkovi zakazuje výkon 

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu (IMI)
nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne přijetí 
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odborné činnosti. rozhodnutí, kterým se dotyčnému 
odborníkovi zakazuje výkon odborné 
činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Výstražný mechanismus by se měl v zájmu zvýšení bezpečnosti vztahovat i na případy, kdy 
odborníci předloží nepravdivé informace.

Pozměňovací návrh 659
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá nejpozději ve lhůtě tří dnů ode 
dne přijetí rozhodnutí, kterým se 
dotyčnému odborníkovi zakazuje výkon 
odborné činnosti.

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá neprodleně, v každém případě 
však nejpozději ve lhůtě 48 hodin od přijetí
právně závazného rozhodnutí, kterým se 
dotyčnému odborníkovi zakazuje výkon 
odborné činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 660
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá nejpozději ve lhůtě tří dnů ode 
dne přijetí rozhodnutí, kterým se 
dotyčnému odborníkovi zakazuje výkon 

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá nejpozději ve lhůtě 24 hodin ode 
dne přijetí rozhodnutí, kterým se 
dotyčnému odborníkovi zakazuje výkon 
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odborné činnosti. odborné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech nespadajících do působnosti 
směrnice 2006/123/ES, kdy odborník 
usazený v určitém členském státě 
vykonává odbornou činnost v rámci této 
směrnice a pod profesním označením, které 
není součástí profesních označení 
uvedených v odstavci 1, dotyčný členský 
stát uvědomí bezodkladně ostatní členské 
státy a Komisi, jakmile získá konkrétní 
informace o jednání, konkrétních činech 
nebo okolnostech spojených s touto 
činností, které by mohly vážně ohrozit 
zdraví nebo bezpečnost osob či životní 
prostředí v jiném členském státě. Tato 
informace nepřekračuje míru nezbytně 
nutnou ke zjištění totožnosti dotyčného 
odborníka a obsahuje odkaz na rozhodnutí 
příslušného orgánu, kterým se mu či jí 
zakazuje výkon odborných činností. Jiný 
členský stát si může vyžádat další 
informace za podmínek stanovených 
v článcích 8 a 56.

2. V případech nespadajících do působnosti 
směrnice 2006/123/ES, kdy odborník 
usazený v určitém členském státě 
vykonává odbornou činnost v rámci této 
směrnice a pod profesním označením, které 
není součástí profesních označení 
uvedených v odstavci 1, dotyčný členský 
stát uvědomí bezodkladně ostatní členské 
státy, jakmile získá konkrétní informace 
o jednání, konkrétních činech nebo 
okolnostech spojených s touto činností, 
které by mohly vážně ohrozit zdraví nebo 
bezpečnost osob či životní prostředí 
v jiném členském státě nebo by 
naznačovaly, že dotyčná osoba není 
způsobilá k výkonu svého povolání. Tato 
informace nepřekračuje míru nezbytně 
nutnou ke zjištění totožnosti dotyčného 
odborníka a obsahuje odkaz na rozhodnutí 
příslušného orgánu, kterým se mu či jí 
zakazuje výkon odborných činností. Jiný 
členský stát si může vyžádat další 
informace za podmínek stanovených 
v článcích 8 a 56.

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 (nový)
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly neprodleně 
informovat jiné členské státy uvedené 
v odstavcích 1 a 2, pokud žadatel předloží 
nepravdivé informace včetně nepravých 
dokladů o odborné přípravě a vzdělání.

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 55 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že příslušný orgán nebo 
profesní organizace zaslaly určitému 
odborníkovi výstrahu týkající se jeho 
způsobilosti k výkonu povolání, mohou o 
tom členské státy v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
vyrozumět jiné členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 3



AM\916793CS.doc 59/89 PE498.003v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpracování osobních údajů pro účely 
výměny informací podle odstavců 1 a 2 se 
provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES 
a 2002/58/ES. Komise zpracovává osobní 
údaje v souladu s nařízením (ES) č. 
45/2001.

3. Zpracování osobních údajů pro účely 
výměny informací podle odstavců 1 a 2 se 
provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES 
a 2002/58/ES. Komise zpracovává osobní 
údaje v souladu s nařízením (ES) č. 
45/2001. Výstraha v každém případě 
obsahuje výhradně údaje týkající se 
totožnosti odborníka, data vydání výstrahy 
a popřípadě doby trvání pozastavení 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Výstrahy a jejich obsah, které jsou 
zaslány jinými členskými státy, 
příslušnými orgány a profesními 
organizacemi musí zůstat důvěrné, 
nejsou-li tyto údaje uveřejněny v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
členského státu, který výstrahu vydal.

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Údaje týkající se výstrah mohou být 
uchovávány pouze v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), a to 
pouze po dobu jejich platnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Výstrahy musí být vymazány do 24 
hodin od data přijetí rozhodnutí o jejich 
odvolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijímá pro provádění 
výstražného mechanismu prováděcí akty. 
Prováděcí akt obsahuje ustanovení 
o příslušných orgánech pověřených 
vysíláním a/nebo přijímáním výstražných 
upozornění, o doplnění výstražných 
upozornění dodatečnými informacemi, 
o odvolání a uzavření výstražných 

5. Komise přijímá pro provádění 
výstražného mechanismu prováděcí akty. 
Prováděcí akt obsahuje dodatečné 
informace, které doplňují výstražná
upozornění, informace o odvolání a 
zrušení výstražných upozornění a o 
způsobech opravy informací obsažených 
ve výstražných upozorněních. Tyto 
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upozornění, o přístupových právech 
k údajům, o způsobech opravy informací 
obsažených ve výstražných upozorněních a 
o opatřeních k zajištění bezpečnosti údajů 
během doby jejich zpracování a uchování. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 58.

Or. de

Pozměňovací návrh 669
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijímá pro provádění 
výstražného mechanismu prováděcí akty. 
Prováděcí akt obsahuje ustanovení 
o příslušných orgánech pověřených 
vysíláním a/nebo přijímáním výstražných 
upozornění, o doplnění výstražných 
upozornění dodatečnými informacemi, 
o odvolání a uzavření výstražných 
upozornění, o přístupových právech 
k údajům, o způsobech opravy informací 
obsažených ve výstražných upozorněních a 
o opatřeních k zajištění bezpečnosti údajů 
během doby jejich zpracování a uchování. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

5. Komise přijímá pro provádění 
výstražného mechanismu prováděcí akty 
po konzultaci s profesními organizacemi a 
zúčastněnými stranami v souladu 
s ustanoveními článků 57c (nového) a 58a 
(nového) a s přihlédnutím k jejich 
návrhům. Prováděcí akt obsahuje 
ustanovení o příslušných orgánech 
pověřených vysíláním a/nebo přijímáním 
výstražných upozornění, o doplnění 
výstražných upozornění dodatečnými 
informacemi, o odvolání a uzavření 
výstražných upozornění, o přístupových 
právech k údajům, o způsobech opravy 
informací obsažených ve výstražných 
upozorněních a o opatřeních k zajištění 
bezpečnosti údajů během doby jejich 
zpracování a uchování. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v článku 58.

Or. en
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Pozměňovací návrh 670
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijímá pro provádění 
výstražného mechanismu prováděcí akty. 
Prováděcí akt obsahuje ustanovení 
o příslušných orgánech pověřených 
vysíláním a/nebo přijímáním výstražných 
upozornění, o doplnění výstražných 
upozornění dodatečnými informacemi, 
o odvolání a uzavření výstražných 
upozornění, o přístupových právech 
k údajům, o způsobech opravy informací 
obsažených ve výstražných upozorněních a 
o opatřeních k zajištění bezpečnosti údajů 
během doby jejich zpracování a uchování. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

5. Komise přijímá pro provádění 
výstražného mechanismu prováděcí akty. 
Prováděcí akt obsahuje ustanovení 
o příslušných orgánech pověřených 
vysíláním a/nebo přijímáním výstražných 
upozornění, o doplnění výstražných 
upozornění dodatečnými informacemi, 
o odvolání a uzavření výstražných 
upozornění, o přístupových právech 
k údajům, o způsobech opravy informací 
obsažených ve výstražných upozorněních a 
o opatřeních k zajištění bezpečnosti údajů 
během doby jejich zpracování a uchování. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 58.

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly on-line 
přístupné a prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst pravidelně aktualizované 
tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby byly on-line 
přístupné a prostřednictvím příslušných 
orgánů nebo subjektů pravidelně 
aktualizované tyto informace:

Or. de
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Pozměňovací návrh 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly on-line 
přístupné a prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst pravidelně aktualizované 
tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby byly on-line 
přístupné níže uvedené informace, 
pravidelně aktualizované prostřednictvím 
jednotných kontaktních míst obsazených 
pomocným personálem specializovaným 
na poskytování poradenství občanům 
včetně poradenství poskytovaného v rámci 
osobního kontaktu:

Or. el

Odůvodnění

Je třeba charakterizovat nezbytné služby, které mají být poskytovány na jednotných 
kontaktních místech.

Pozměňovací návrh 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly on-line 
přístupné a prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst pravidelně aktualizované 
tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby byly on-line 
přístupné a prostřednictvím příslušných 
orgánů nebo jednotných kontaktních míst 
pravidelně aktualizované tyto informace:

Or. de
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Pozměňovací návrh 674
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) seznam všech regulovaných povolání ve 
smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) v daném 
členském státě včetně kontaktních údajů 
orgánů příslušných pro každé regulované 
povolání a střediska pomoci uvedeného
v článku 57b;

a) seznam všech regulovaných povolání ve 
smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) v daném 
členském státě včetně kontaktních údajů 
orgánů příslušných pro každé regulované 
povolání a střediska pomoci a kontaktních 
míst uvedených v článku 57b;

Or. de

Pozměňovací návrh 675
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozhodnutí členských států přijatá 
s ohledem na články 4d odst. 8 (nový), 4f 
odst. 2 a 7.4.5;

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) časové lhůty vztahující se na dobu 
nevykonávání odborné činnosti, po jejichž 
uplynutí lze požadovat prokázání 
způsobilosti k výkonu povolání v souladu 
s ustanovením článku 55b (nového);

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že jednotná 
kontaktní místa a příslušné orgány 
odpovídají co nejrychleji na každou žádost 
o informace zaslanou jednotnému 
kontaktnímu místu. Za tím účelem mohou 
přeposlat žádost o informace střediskům 
pomoci uvedeným v článku 57b 
a informovat dotyčného občana.

3. Členské státy zajistí, že každá žádost o 
informace bude co nejrychleji 
zodpovězena. Za tím účelem mohou 
přeposlat žádost o informace střediskům 
pomoci a kontaktním místům uvedeným 
v článku 57b a informovat dotyčného 
občana.

Or. de

Pozměňovací návrh 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že jednotná 
kontaktní místa a příslušné orgány 

3. Členské státy zajistí, že každá žádost o 
informace zaslaná na jednotná kontaktní 
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odpovídají co nejrychleji na každou žádost 
o informace zaslanou jednotnému 
kontaktnímu místu. Za tím účelem mohou 
přeposlat žádost o informace střediskům 
pomoci uvedeným v článku 57b 
a informovat dotyčného občana.

místa nebo příslušným orgánům bude co 
nejrychleji zodpovězena. Za tím účelem 
mohou přeposlat žádost o informace 
střediskům pomoci uvedeným v článku 57b 
a informovat dotyčného občana.

Or. de

Pozměňovací návrh 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Orgány příslušné pro uznávání 
kvalifikací si mohou vyžádat originální 
doklady o příslušných kvalifikacích.

Or. el

Odůvodnění

V případě, že vznikne pochybnost ohledně pravosti kvalifikací, které jsou předmětem 
uznávání.

Pozměňovací návrh 680
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a Komise přijímají 
doprovodná opatření, aby bylo zajištěno, že 
jednotná kontaktní místa zpřístupní 
informace stanovené v odstavci 1 

4. Členské státy a Komise přijímají 
doprovodná opatření, aby zpřístupnily 
informace stanovené v odstavci 1 
v ostatních úředních jazycích Unie. Právní 
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v ostatních úředních jazycích Unie. Právní 
předpisy členských států o používání 
jazyků na jejich území tím nejsou dotčeny.

předpisy členských států o používání 
jazyků na jejich území tím nejsou dotčeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 681
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a Komise přijímají 
doprovodná opatření, aby bylo zajištěno, že 
jednotná kontaktní místa zpřístupní 
informace stanovené v odstavci 1 v 
ostatních úředních jazycích Unie. Právní 
předpisy členských států o používání 
jazyků na jejich území tím nejsou dotčeny.

4. Členské státy a Komise přijímají 
doprovodná opatření, aby bylo zajištěno, že 
jednotná kontaktní místa zpřístupní 
informace stanovené v odstavci 1 ve všech 
úředních jazycích domovského státu a 
minimálně také procedurálních jazycích1

Unie. Právní předpisy členských států o 
používání jazyků na jejich území tím 
nejsou dotčeny.
__________________
1Procedurální jazyk Unie = angličtina, 
francouzština, němčina.

Or. cs

Odůvodnění

Zveřejňované informace musí být dostupné nejen v úředním jazyce daného státu, ale k 
dispozici musí být překlad nejméně alespoň i do procedurálních jazyků Unie.

Pozměňovací návrh 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a Komise přijímají 
doprovodná opatření, aby bylo zajištěno, že 
jednotná kontaktní místa zpřístupní 
informace stanovené v odstavci 1 
v ostatních úředních jazycích Unie. Právní 
předpisy členských států o používání 
jazyků na jejich území tím nejsou dotčeny.

4. Členské státy a Komise přijímají 
doprovodná opatření, aby bylo zajištěno, že 
budou zpřístupněny informace stanovené 
v odstavci 1 v ostatních úředních jazycích 
Unie. Právní předpisy členských států 
o používání jazyků na jejich území tím 
nejsou dotčeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 683
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44a) Touto směrnicí nejsou dotčena 
opatření, která jsou nezbytná k zajištění 
vysoké úrovně ochrany zdraví a 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že všechny 
požadavky, postupy a formality spojené se 
záležitostmi spadajícími do působnosti této 
směrnice je možno snadno vyřídit přes 

1. Členské státy zajistí, že všechny 
požadavky, postupy a formality spojené se 
záležitostmi spadajícími do působnosti této 
směrnice je možno snadno vyřídit na dálku 
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příslušné jednotné kontaktní místo na 
dálku a pomocí elektronických prostředků.

a pomocí elektronických prostředků.

Or. de

Pozměňovací návrh 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že všechny 
požadavky, postupy a formality spojené se 
záležitostmi spadajícími do působnosti této 
směrnice je možno snadno vyřídit přes 
příslušné jednotné kontaktní místo na dálku 
a pomocí elektronických prostředků.

1. Členské státy zajistí, že všechny 
požadavky, postupy a formality spojené se 
záležitostmi spadajícími do působnosti této 
směrnice  je možno snadno vyřídit přes 
příslušné jednotné kontaktní místo na dálku 
a pomocí elektronických prostředků, pokud 
spadají do oblasti působnosti směrnice 
2005/36/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 686
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES 
o jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá žádost u jednotného kontaktního 
místa.

4. Pokud jde o činnosti, na které se 
vztahuje směrnice 2006/123/ES, provádějí 
se všechny postupy v souladu s 
ustanoveními směrnice 2006/123/ES o 
jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
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podá úplnou žádost.

Or. de

Pozměňovací návrh 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES 
o jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá žádost u jednotného kontaktního 
místa.

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES 
o jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá u jednotného kontaktního místa
úplnou žádost adresovanou příslušným 
orgánů.

Or. el

Odůvodnění

V zájmu větší spolehlivosti ověřování pravosti předkládaných dokladů by měly tuto kontrolu 
provádět spíše příslušné orgány, které mají odpovídající zkušenosti.

Pozměňovací návrh 688
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Směrnice 2005/36/ES
Článek 57 a – odstavec 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES o 
jednotném kontaktním místu. Všechny 

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES o 
jednotném kontaktním místu. Všechny 
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časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá žádost u jednotného kontaktního 
místa.

časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá úplnou žádost u jednotného 
kontaktního místa.

Or. cs

Odůvodnění

JKM má povinnost předat žádost uznávacímu orgánu bez zbytečných odkladů, pro zachování 
právní jistoty i kvality a rychlosti správního řízení je nutné počítat lhůtu od doručené úplné 
žádosti

Pozměňovací návrh 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES 
o jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá žádost u jednotného kontaktního 
místa.

4. Všechny odpovídající postupy se 
provádějí v souladu s ustanoveními 
směrnice 2006/123/ES o jednotném 
kontaktním místu. Všechny časové lhůty 
stanovené v této směrnici členským státům 
pro vyřízení postupů nebo formalit začínají 
od okamžiku, kdy občan podá žádost 
u jednotného kontaktního místa.

Or. de

Pozměňovací návrh 690
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Směrnice 2005/36/ES
Článek 57 a – odstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES 
o jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá žádost u jednotného kontaktního 
místa.

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES 
o jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá prostřednictvím jednotného 
kontaktního místa úplnou žádost 
adresovanou příslušným orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 b – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Střediska pomoci Střediska pomoci a kontaktní místa

Or. de

Pozměňovací návrh 692
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí nejpozději do 
[vložit datum – lhůta pro provedení 
směrnice] středisko pomoci, jehož 
posláním je poskytovat občanům 
a střediskům ostatních členských států 

1. Každý členský stát určí nejpozději do 
[vložit datum – lhůta pro provedení 
směrnice] středisko pomoci, případně 
národní kontaktní místa, jejichž posláním 
je poskytovat občanům a institucím 
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pomoc při uznávání odborných kvalifikací 
uvedených v této směrnici, včetně 
informací o vnitrostátních právních 
předpisech, kterými se řídí povolání 
a jejich výkon, o právních předpisech 
v sociální oblasti a případně o etických 
pravidlech.

ostatních členských států pomoc při 
uznávání odborných kvalifikací uvedených 
v této směrnici, včetně informací 
o vnitrostátních právních předpisech, 
kterými se řídí povolání a jejich výkon, 
o právních předpisech v sociální oblasti 
a případně o etických pravidlech.

Or. de

Pozměňovací návrh 693
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí nejpozději do 
[vložit datum – lhůta pro provedení 
směrnice] středisko pomoci, jehož 
posláním je poskytovat občanům a 
střediskům ostatních členských států 
pomoc při uznávání odborných kvalifikací 
uvedených v této směrnici, včetně 
informací o vnitrostátních právních 
předpisech, kterými se řídí povolání a 
jejich výkon, o právních předpisech v 
sociální oblasti a případně o etických
pravidlech.

1. Každý členský stát určí nejpozději do 
[vložit datum – lhůta pro provedení 
směrnice] středisko pomoci, jehož 
posláním je poskytovat občanům 
a střediskům ostatních členských států 
pomoc při uznávání odborných kvalifikací 
uvedených v této směrnici, včetně 
informací o vnitrostátních právních 
předpisech, kterými se řídí povolání 
a jejich výkon, o právních předpisech 
v sociální oblasti a případně o etických 
pravidlech. Považují-li to členské státy za 
vhodné, mohou střediska pomoci navíc 
poskytovat i služby příslušným orgánům 
týkající se zpracování podkladů pro 
uznávání odborných kvalifikací.

Or. es

Pozměňovací návrh 694
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Střediska pomoci v hostitelských 
členských státech pomáhají občanům při 
výkonu práv, které pro ně vyplývají z této 
směrnice, a to případně ve spolupráci se 
střediskem pomoci v domovském 
členském státě a příslušnými orgány 
a jednotným kontaktním místem 
v hostitelském členském státě.

2. Střediska pomoci nebo národní 
kontaktní místa v hostitelských členských 
státech pomáhají občanům při výkonu 
práv, které pro ně vyplývají z této 
směrnice, a to případně ve spolupráci se 
střediskem pomoci nebo národními 
kontaktními místy v domovském členském 
státě a příslušnými orgány v hostitelském 
členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 695
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý příslušný orgán v hostitelském 
členském státě musí plně spolupracovat se 
střediskem pomoci v hostitelském 
členském státě a poskytovat informace 
o jednotlivých případech těmto střediskům 
pomoci v hostitelských členských státech 
na jejich žádost.

3. Každý příslušný orgán v hostitelském 
členském státě musí plně spolupracovat se 
střediskem pomoci nebo národními 
kontaktními místy v hostitelském 
členském státě a poskytovat jim na jejich 
žádost informace o jednotlivých případech.

Or. de

Pozměňovací návrh 696
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 b – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na žádost Komise ji střediska pomoci ve 
lhůtě dvou měsíců od obdržení této žádosti 
informují o případech, které Komise právě 
řeší.

4. Na žádost Komise ji střediska pomoci 
nebo národní kontaktní místa ve lhůtě 
dvou měsíců od obdržení této žádosti 
informují o případech, které Komise právě 
řeší.

Or. de

Pozměňovací návrh 697
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 57 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise odpovídá za zřízení fóra 
zúčastněných stran, zahrnujícího mj. 
profesní organizace, odborové svazy, 
příslušné orgány a sdružení spotřebitelů či 
pacientů. Složení tohoto fóra 
zúčastněných stran by mělo odpovídat 
rozložení zájmů zúčastněných stran pro 
dané povolání. Tato fóra zúčastněných 
stran by se měla účastnit konzultací 
s Komisí a předkládat návrhy týkající se 
článků 4a odst. 7 a 4b odst. 2. Komise dále 
s těmito fóry může vést konzultace, když 
rozhoduje o parametrech pilotních 
projektů prováděných v souvislosti s touto 
směrnicí. Komise může vést s těmito fóry 
konzultace a brát v úvahu jejich 
doporučení také v případě konzultací 
skupin profesních organizací podle 
ustanovení článku 58a (nového).

Or. en
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Pozměňovací návrh 698
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 57 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise odpovídá za organizování a 
správu fór zúčastněných stran v souladu 
s ustanovením článku 57c (nového) a za 
konzultace s profesními organizacemi v 
souladu s ustanovením článku 58a 
(nového).

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 45 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 b. Konzultace
Komise zajistí konzultace s odborníky 
z profesních skupin, mj. z profesních 
organizací, a zajistí zapracování jejich 
doporučení prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci, pokud jde o 
ustanovení uvedená v čl. 25 odst. 5, čl. 35 
odst. 4 prvním pododstavci, čl. 31 odst. 2, 
čl. 34 odst. 2, čl. 38 odst. 1, čl. 40 odst. 1, 
čl. 44 odst. 2, čl. 49a odst. 3, čl. 49b odst. 
3, čl. 24 odst. 4, čl. 31 odst. 7, čl. 34 odst. 
4, čl. 38 odst. 4, čl. 40 odst. 4, čl. 44 odst. 
4, čl. 26 odst. 2, čl. 46 odst. 4, čl. 25 odst. 
5, čl. 35 odst. 4, čl. 31 odst. 2, čl. 34 odst. 
2, čl. 38 odst. 1, čl. 40 odst. 1, čl. 44 odst. 
2, příloze V bodu 5.3.3, čl. 24 odst. 4, čl. 
31 odst. 7, čl. 34 odst. 4, čl. 38 odst. 4, čl. 
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40 odst. 4, čl. 44 odst. 4, čl. 26 odst. 2, čl. 
46 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací, který 
zajišťuje vhodné zastoupení a konzultace 
na evropské i vnitrostátní odborné úrovni, 
jak je uvedeno ve 24. bodu odůvodnění. 
Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 
(EU) č. 182/2011.

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 hladkého postupu transparentnosti a spolupráce při přijímání rozhodnutí na 
úrovni EU.

Pozměňovací návrh 701
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací. Tento 

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací, který 
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výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

zajišťuje vhodné zastoupení a konzultace 
na evropské i vnitrostátní odborné úrovni,
jak je uvedeno ve 24. bodu odůvodnění.
Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 
(EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011. Komise by měla popřípadě 
vést také konzultace se zúčastněnými 
stranami v souladu s ustanovením článku 
57c (nového) a s profesními organizacemi 
v souladu s ustanovením článku 58a 
(nového).

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací, který 
zajišťuje vhodné zastoupení a konzultace 
na evropské i vnitrostátní odborné úrovni. 
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Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 
(EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací, v němž 
jsou zastoupeni odborníci na vnitrostátní i 
evropské úrovni. Tento výbor je výborem 
ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. el

Odůvodnění

Není možné, aby se na dohodě o uznávání odborných kvalifikací nepodíleli odborníci na 
vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 705
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zajistí náležité konzultace s 
odborníky z příslušných profesních 
skupin, zejména v souvislosti s prací 
výboru uvedeného v čl. 58 odst. 1, a 
předloží výboru zdůvodněnou zprávu o 
těchto konzultacích.



PE498.003v02-00 80/89 AM\916793CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 706
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. de

Pozměňovací návrh 707
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 708
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 47 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 2 – bod 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise by před přijetím aktu 
v přenesené pravomoci měla v případech 
stanovených v této směrnici konzultovat 
fórum nebo fóra příslušných 
zúčastněných stran v souladu 
s ustanovením článku 57c (nového) a 
profesní organizace v souladu 
s ustanovením článku 58a (nového) a 
měla by do tohoto aktu začlenit jejich 
návrhy a řádným způsobem zohlednit 
výsledky všech pilotních projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 47
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4a 
odst. 7, čl. 4b odst. 2, článku 20, čl. 21a 
odst. 3, čl. 24 odst. 4, čl. 25 odst. 5, čl. 26 
odst. 2, čl. 31 odst. 2, čl. 31 odst. 7, čl. 34 
odst. 2, čl. 34 odst. 4, čl. 35 odst. 4, čl. 38 
odst. 1, čl. 38 odst. 4, čl. 40 odst. 1, čl. 40 
odst. 4, čl. 44 odst. 2, čl. 44 odst. 4, čl. 46 
odst. 4, čl. 49a odst. 3 a čl. 49b odst. 3 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
[vložit datum – den vstupu v platnost 
směrnice o změně].

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4a 
odst. 7, článku 20, čl. 21a odst. 3, čl. 25 
odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 31 odst. 2, čl. 34 
odst. 2, čl. 35 odst. 4, čl. 38 odst. 1, čl. 40 
odst. 1, čl. 44 odst. 2, čl. 46 odst. 4, čl. 49a 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou počínaje [vložit datum – den 
vstupu v platnost směrnice o změně].

Or. de

Pozměňovací návrh 710
Emma McClarkin
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Návrh směrnice
Article 1 – paragraph 1 – point 47 (new)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 24 písm. a), čl. 25 
odst. 5, článku 26, čl. 31 odst. 2, čl. 34 
odst. 2, čl. 40 odst. 1, čl. 49 odst. 3 a čl. 
49b odst. 3 je podmíněna tím, že Komise 
před přijetím aktu v přenesené pravomoci 
vede konzultace s členskými státy a 
příslušnými zúčastněnými stranami, což 
mohou být mj. příslušné orgány a 
reprezentativní subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 47
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4a 
odst. 7, čl. 4b odst. 2, článku 20, čl. 21a 
odst. 3, čl. 24 odst. 4, čl. 25 odst. 5, čl. 26 
odst. 2, čl. 31 odst. 2, čl. 31 odst. 7, čl. 34 
odst. 2, čl. 34 odst. 4, čl. 35 odst. 4, čl. 38 
odst. 1, čl. 38 odst. 4, čl. 40 odst. 1, čl. 40 
odst. 4, čl. 44 odst. 2, čl. 44 odst. 4, čl. 46 
odst. 4, čl. 49a odst. 3 a čl. 49b odst. 3
může Evropský parlament nebo Rada 
kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4a 
odst. 7, článku 20, čl. 21a odst. 3, čl. 25 
odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 31 odst. 2, čl. 34 
odst. 2, čl. 35 odst. 4, čl. 38 odst. 4, čl. 40 
odst. 1, čl. 44 odst. 2, čl. 46 odst. 4, čl. 49a 
odst. 3 může Evropský parlament nebo 
Rada kdykoliv zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.
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dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 712
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) [...] vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Modernizace směrnice by měla vést ke zjednodušení postupů a k jejich větší uživatelské 
vstřícnosti. Nadbytečné povinnosti týkající se podávání zpráv jsou s tímto cílem v rozporu. 
Povinnosti týkající se podávání zpráv, které jsou stanoveny v článku 60, se již osvědčily jako 
zcela dostatečné.

Pozměňovací návrh 713
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 60 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

48a) Článek 60 odst. 1 se nahrazuje tímto:
1) Počínaje [vloží se datum uplynutí 
prováděcí lhůty] předkládají členské státy 
Komisi každé dva roky zprávu o 
uplatňování této směrnice, jejíž součástí je 
seznam povolání, která aktuálně regulují 
v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy. Komise vytvoří 
a spravuje veřejně přístupnou databázi 
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s těmito informacemi.

Or. de

Pozměňovací návrh 714
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy oznámí Komisi do [vložit 
datum – konec lhůty pro provedení 
směrnice] seznam povolání, která regulují 
v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy. Každá změna v tomto 
seznamu regulovaných povolání se 
neprodleně oznamuje rovněž Komisi. 
Komise vytvoří a spravuje veřejně 
přístupnou databázi s těmito informacemi.

1. Členské státy oznámí Komisi do [vložit 
datum – konec lhůty pro provedení 
směrnice] seznam povolání, která na svém 
území regulují. Každá změna v tomto 
seznamu regulovaných povolání se 
neprodleně oznamuje rovněž Komisi. 
Komise vytvoří a spravuje veřejně 
přístupnou databázi s těmito informacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy oznámí Komisi do [vložit 
datum – konec lhůty pro provedení 
směrnice] seznam povolání, která regulují 
v souladu se svými vnitrostátními právními 
předpisy. Každá změna v tomto seznamu 
regulovaných povolání se neprodleně 
oznamuje rovněž Komisi. Komise vytvoří 
a spravuje veřejně přístupnou databázi 

1. Členské státy oznámí Komisi do [vložit 
datum – konec lhůty pro provedení 
směrnice] seznam povolání, která regulují 
v souladu se svými vnitrostátními právními 
předpisy. Každá změna v tomto seznamu 
regulovaných povolání se neprodleně 
oznamuje rovněž Komisi. Komise vytvoří 
a spravuje veřejně přístupnou databázi 
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s těmito informacemi. regulovaných povolání, obsahující obecný 
popis činností zahrnutých v rámci 
každého povolání.

Or. en

Odůvodnění

Povolání mohou mít v různých členských státech různý rozsah. Získat představu o tom, zda 
máme na mysli totéž povolání, by bylo pouze na základě jeho názvu obtížné.

Pozměňovací návrh 716
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přezkoumají, zda je podle 
požadavků jejich právního systému 
omezování přístupu k určitému povolání 
nebo jeho výkonu držitelům konkrétní 
odborné kvalifikace, a to včetně používání 
profesních označení a odborných činností 
povolených v rámci takového označení, 
slučitelné s těmito zásadami:

2. Členské státy přezkoumají, zda jsou
požadavky jejich právního systému 
omezující přístup k určitému povolání 
nebo jeho výkonu držitelům konkrétní 
odborné kvalifikace, a to včetně používání 
profesních označení a odborných činností 
povolených v rámci takového označení, na 
než se v článku odkazuje výrazem 
„požadavky“, slučitelné s těmito zásadami:

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky nesmí být přímo ani nepřímo a) požadavky nesmí být přímo ani nepřímo 
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diskriminační podle státní příslušnosti nebo 
bydliště;

diskriminační na základě státní příslušnosti 
nebo bydliště;

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky musí být opodstatněné 
naléhavým důvodem obecného zájmu;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky musí být opodstatněné 
naléhavým důvodem obecného zájmu;

b) požadavky musí být opodstatněné 
naléhavým důvodem obecného zájmu ve 
smyslu definovaném v čl. 3 odst. 1 písm. 
n) (novém);

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavec 1 se rovněž použije na 
povolání regulovaná v členském státě 
sdružením nebo organizací ve smyslu čl. 3 
odst. 2 a na každý požadavek spojený 
s povinným členstvím.

3. Odstavec 1 se rovněž použije na 
povolání regulovaná v členském státě 
sdružením nebo organizací ve smyslu čl. 3 
odst. 2 a na každý požadavek týkající se 
členství v těchto sdruženích nebo 
organizacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 48
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do [vložit datum – konec lhůty pro 
provedení směrnice] členské státy 
informují o požadavcích, které mají 
v úmyslu zachovat, a o důvodech se 
domnívat, že jejich požadavky jsou 
v souladu s odstavcem 2. Členské státy 
informují o požadavcích, které následně 
zavedly, a o důvodech se domnívat, že tyto 
požadavky jsou v souladu s odstavcem 2, 
ve lhůtě šesti měsíců od přijetí opatření.

4. Členské státy informují o požadavcích, 
které mají v úmyslu zachovat, a o 
důvodech se domnívat, že tyto požadavky 
jsou v souladu s odstavcem 2. Členské 
státy informují o požadavcích, které 
následně zavedly, a o důvodech se 
domnívat, že tyto požadavky jsou 
v souladu s odstavcem 2, ve lhůtě šesti 
měsíců od přijetí opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 49 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 61 – odrážka 3 (nová) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát každoročně nejpozději 
do 31. března zašle Komisi údaj o počtu 
odborníků ve zdravotnictví vykonávajících 
povolání uvedená na seznamu v kapitole 
III, které by dotyčný členský stát mohl 
postrádat bez toho, aby bylo ohroženo 
řádné fungování jeho vlastního systému 
zdravotní péče. Komise sestaví seznam 
těchto početních údajů, který rozešle 
členským státům. 
V případě, že je počet odborných 
kvalifikací uznávaných v hostitelských 
členských státech naplněn, mohou 
domovské členské státy každoročně 
postupovat odchylně od ustanovení 
kapitoly I této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 50 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Příloha V – V.1 – bod 5.1.3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

50a) V příloze V se bod 5.1.3 nahrazuje 
tímto:
5.1.3 Označení specializované odborné 
přípravy lékařů – minimální požadavky 
týkající se doby trvání a obsahu

Or. de

Odůvodnění

S cílem zaručit jednotný přezkum znalostí, praktických dovedností a všeobecných profesních 
dovedností by měla být stanovena v rámci celé Evropy jednotná definice lékaře a odborného 
lékaře, zahrnující stanovení délky a obsahů odborné přípravy. Komise by měla při 
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vypracovávání těchto kritérií vzít v potaz také odborné znalosti z řad profesních sdružení. 
Tento návrh by měl otevřít diskusi o odpovídajících opatřeních, která by takové sjednocení 
umožnila.


