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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na směrnici Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti 
zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách smlouvy nebo 
zaměstnaneckého vztahu1,

1. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby posílily politiku EU v oblasti boje proti 
přímé a nepřímé diskriminaci, vykořisťování migrujících pracovníků EU a porušování 
jejich práv v důsledku jejich nedostatečné znalosti jazyků a předpisů, které se vztahují 
na jejich zaměstnání v hostitelském členském státě;

2. konstatuje, že podporu mobility pracovníků založenou na evropských právních 
předpisech musí doplňovat právní ustanovení EU, která stanoví účinné sankce, 
opravné prostředky a možnosti nápravy v případě porušení práv pracovníků;

3. vyzývá k bližší a účinnější spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány při 
ověřování, zda jsou pracovní smlouvy v souladu s vnitrostátními právními předpisy
a právními předpisy EU; poukazuje na to, že v případech nedodržení těchto předpisů 
musí být zaručena vzájemná podpora a výměna informací mezi členskými státy;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby usilovněji prováděly směrnici 91/533/EHS pokud 
jde o minimální rozsah informací, které by měli pracovníci získat od svého 
zaměstnavatele o svém zaměstnaneckém poměru, včetně všech příslušných ustanovení 
týkajících se jejich situace s ohledem na jejich zaměstnání v příslušném hostitelském 
členském státě;

5. poukazuje na to, že zvýšená mobilita pracovníků vyžaduje také aktivní zapojení 
sociálních partnerů, zejména odborových organizací, aby byly příslušným 
pracovníkům, zejména těm, kteří dočasně pracují v zahraničí, poskytnuty přiměřené
a účinné informace, podpora a ochrana, pokud jde o jejich sociální a pracovní práva;

6. naléhavě vyzývá členské státy, aby přísněji kontrolovaly pracovní agentury s cílem 
zajistit dodržování práv migrujících pracovníků EU.

                                               
1 Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32.


