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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

– so zreteľom na smernicu Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti 
zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu 
alebo na pracovno-právny vzťah1,

1. naliehavo žiada členské štáty a Komisiu, aby posilnili politiku EÚ v oblasti boja proti 
priamej a nepriamej diskriminácii, zneužívaniu migrujúcich pracovníkov v EÚ 
a zneužívaniu ich práce z dôvodov ich nedostatočnej znalosti jazykov a zákonov 
uplatniteľných na ich zamestnanie v hosťujúcom členskom štáte;

2. konštatuje, že podporu mobility pracovníkov založenú na európskom práve musia 
dopĺňať právne ustanovenia EÚ, v ktorých sa stanovujú účinné sankcie, opravné 
opatrenia a náprava v prípade porušenia práv pracovníkov;

3. vyzýva na užšiu a účinnejšiu spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
pri kontrole súladu pracovných zmlúv s vnútroštátnym právom a s právom EÚ; 
zdôrazňuje, že sa musí zaručiť vzájomná pomoc a výmena informácií medzi 
členskými štátmi v prípade ich porušenia;

4. naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili vykonávanie smernice 91/533/EHS 
týkajúcej sa minimálneho množstva informácií, ktoré by mal pracovníkom poskytnúť 
ich zamestnávateľ o ich zamestnaneckom vzťahu vrátane príslušných ustanovení 
týkajúcich sa ich zamestnaneckej situácie v hostiteľskom členskom štáte;

5. zdôrazňuje, že zvýšená mobilita pracovníkov si vyžaduje aj aktívne zapojenie 
sociálnych partnerov, najmä odborových zväzov s cieľom poskytnúť príslušným 
pracovníkom, najmä tým, ktorí v zahraničí pracujú dočasne, primerané a efektívne 
informácie, podporu a ochranu, pokiaľ ide o ich sociálne a pracovné práva;

6. naliehavo žiada členské štáty, aby prísnejšie kontrolovali činnosť pracovných agentúr 
s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv migrujúcich pracovníkov v EÚ.

                                               
1 Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32.


