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15.4.2019 A8-0386/168

Pozmeňujúci návrh 168
Helga Stevens
v mene skupiny ECR

Správa A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Je nutné zabezpečiť väčšiu rovnosť 
pri zaobchádzaní s cezhraničnými a 
migrujúcimi pracovníkmi, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby cezhraniční pracovníci 
poberali dávky v nezamestnanosti od 
členského štátu, v ktorom naposledy 
vykonávali činnosť, ak v uvedenom 
členskom štáte pracovali aspoň posledných 
dvanásť mesiacov.

(10) Je nutné zabezpečiť väčšiu rovnosť 
pri zaobchádzaní s cezhraničnými a 
migrujúcimi pracovníkmi, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby cezhraniční pracovníci 
poberali dávky v nezamestnanosti od 
členského štátu, v ktorom naposledy 
vykonávali činnosť, ak v uvedenom 
členskom štáte pracovali aspoň posledných 
pätnásť mesiacov.

Or. en



AM\1182655SK.docx PE637.709v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

15.4.2019 A8-0386/169

Pozmeňujúci návrh 169
Helga Stevens
 v mene skupiny ECR

Správa A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno d
NARIADENIE (ES) č. 883/2004
Článok 1 – odsek 1 – bod vb

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„vb) „dávky dlhodobej starostlivosti“ sú 
všetky vecné dávky, peňažné dávky alebo 
kombinácia oboch dávok pre osoby, ktoré 
si z dôvodu vysokého veku, zdravotného 
postihnutia, choroby alebo poruchy 
vyžadujú počas dlhšieho obdobia značnú 
pomoc od inej osoby alebo osôb pri 
vykonávaní základných každodenných 
činností vrátane podpory ich 
sebestačnosti; sú v nich zahrnuté aj dávky 
udelené osobe poskytujúcej takúto pomoc 
alebo dávky určené pre takúto osobu;

„vb) „dávky dlhodobej starostlivosti“ sú 
vecné alebo peňažné dávky, ktorých 
účelom je riešiť potreby v oblasti 
starostlivosti alebo podpory, pokiaľ ide o 
osobu, ktorá si z dôvodu poruchy 
spôsobenej vysokým vekom, zdravotným 
postihnutím, chorobou alebo z iného 
dôvodu vyžaduje pomoc od inej osoby 
alebo osôb pri vykonávaní svojich 
základných činností každodenného života 
počas dlhšieho obdobia v záujme podpory 
ich sebestačnosti, a to aj na pracovisku; sú 
v nich zahrnuté aj dávky udelené na 
rovnaký účel osobe alebo osobám 
poskytujúcim takúto pomoc;
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15.4.2019 A8-0386/170

Pozmeňujúci návrh 170
Helga Stevens
v mene skupiny ECR

Správa A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
NARIADENIE (ES) č. 883/2004
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Osoba, ktorá vykonáva činnosť ako 
zamestnanec v členskom štáte v mene 
zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne 
vykonáva svoju činnosť, a ktorá bola 
vyslaná v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. 
decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v 
rámci poskytovania služieb46 alebo ktorú 
detašoval uvedený zamestnávateľ do iného 
členského štátu, aby tam vykonávala prácu 
v mene uvedeného zamestnávateľa, 
naďalej podlieha právnym predpisom 
prvého členského štátu za predpokladu, že 
očakávané trvanie takejto práce 
nepresahuje 24 mesiacov a že uvedená 
osoba nebola vyslaná alebo detašovaná, 
aby nahradila iného zamestnanca alebo 
samostatne zárobkovo činnú osobu 
vyslaných alebo detašovaných pred ňou v 
zmysle tohto článku.

1. Osoba, ktorá vykonáva činnosť ako 
zamestnanec v členskom štáte v mene 
zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne 
vykonáva svoju činnosť, a ktorú detašoval 
uvedený zamestnávateľ do iného členského 
štátu, aby tam vykonávala prácu v mene 
uvedeného zamestnávateľa, naďalej 
podlieha právnym predpisom prvého 
členského štátu za predpokladu, že 
očakávané trvanie takejto práce 
nepresahuje 24 mesiacov a že uvedená 
osoba nebola vyslaná alebo detašovaná, 
aby nahradila iného zamestnanca alebo 
samostatne zárobkovo činnú osobu 
vyslaných alebo detašovaných pred ňou v 
zmysle tohto článku.

_________________
46 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
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15.4.2019 A8-0386/171

Pozmeňujúci návrh 171
Helga Stevens
v mene skupiny ECR

Správa A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
NARIADENIE (ES) č. 883/2004
Článok 65 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1, úplne 
nezamestnaná osoba, ktorá počas poslednej 
činnosti ako zamestnanec alebo samostatne 
zárobkovo činná osoba mala bydlisko v 
inom členskom štáte, ako je príslušný 
členský štát, a ktorá neukončila aspoň 12 
mesiacov poistenia v nezamestnanosti 
výlučne podľa právnych predpisov 
príslušného členského štátu, sa musí 
prihlásiť v službách zamestnanosti 
členského štátu bydliska. Takáto osoba 
poberá dávky v súlade s právnymi 
predpismi členského štátu bydliska, ako 
keby ukončila všetky doby poistenia podľa 
právnych predpisov uvedeného členského 
štátu. Uvedené dávky poskytuje inštitúcia 
členského štátu bydliska. Úplne 
nezamestnaná osoba uvedená v tomto 
odseku, ktorá by mala nárok na dávky v 
nezamestnanosti len na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov 
príslušného členského štátu, ak má 
bydlisko na území tohto štátu, sa môže 
prípadne namiesto toho rozhodnúť, že sa 
prihlási v službách zamestnanosti 
uvedeného členského štátu a že bude 
poberať dávky v súlade s právnymi 
predpismi uvedeného členského štátu, ako 
keby v ňom mala bydlisko.

2. Odchylne od odseku 1, úplne 
nezamestnaná osoba, ktorá počas poslednej 
činnosti ako zamestnanec alebo samostatne 
zárobkovo činná osoba mala bydlisko 
v inom členskom štáte, ako je príslušný 
členský štát, a ktorá neukončila 
neprerušené obdobie aspoň 15 mesiacov 
poistenia v nezamestnanosti výlučne podľa 
právnych predpisov príslušného členského 
štátu, sa musí prihlásiť v službách 
zamestnanosti členského štátu bydliska. 
Takáto osoba poberá dávky v súlade 
s právnymi predpismi členského štátu 
bydliska, ako keby ukončila všetky doby 
poistenia podľa právnych predpisov 
uvedeného členského štátu. Uvedené dávky 
poskytuje inštitúcia členského štátu 
bydliska.
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15.4.2019 A8-0386/172

Pozmeňujúci návrh 172
Helga Stevens
v mene skupiny ECR

Správa A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
NARIADENIE (ES) č. 987/2009
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Ak vystavujúca inštitúcia po 
prehodnotení dôvodov na vystavenie 
dokumentu nedokáže odhaliť nijakú chybu, 
pošle žiadajúcej inštitúcii všetky podporné 
dôkazy v lehote 25 pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti. V naliehavých 
prípadoch, keď boli dôvody naliehavosti 
jasne uvedené v žiadosti, tak musí urobiť 
do dvoch pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti bez ohľadu na to, či 
vystavujúca inštitúcia ukončila svoje 
rokovania podľa uvedeného písmena a);

b) Ak vystavujúca inštitúcia po 
prehodnotení dôvodov na vystavenie 
dokumentu nedokáže odhaliť nijakú chybu, 
pošle žiadajúcej inštitúcii všetky podporné 
dôkazy v lehote 30 pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti. V prípadoch, ktoré sú 
naliehavé z dôvodu ochrany práv 
dotknutej osoby, a keď boli dôvody 
naliehavosti jasne uvedené v žiadosti, tak 
musí urobiť do piatich pracovných dní odo 
dňa doručenia žiadosti bez ohľadu na to, či 
vystavujúca inštitúcia ukončila svoje 
rokovania podľa uvedeného písmena a);
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15.4.2019 A8-0386/173

Pozmeňujúci návrh 173
Helga Stevens
v mene skupiny ECR

Správa A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
NARIADENIE (ES) č. 987/2009
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Ak má žiadajúca inštitúcia po tom, 
čo získa podporné dôkazy, naďalej 
pochybnosti o platnosti dokumentu alebo 
správnosti faktov, z ktorých vychádzajú 
údaje v nich uvedené, a trvá na tom, že 
informácie, na základe ktorých bol 
dokument vystavený, nie sú správne, môže 
na tento účel predložiť dôkaz a podať 
ďalšiu žiadosť o objasnenie a v prípade 
potreby o zrušenie tohto dokumentu 
vystavujúcou inštitúciou v súlade s 
postupom a časovými rámcami uvedenými 
vyššie.

c) Ak má žiadajúca inštitúcia po tom, 
čo získa podporné dôkazy, naďalej 
pochybnosti o platnosti dokumentu alebo 
správnosti faktov, z ktorých vychádzajú 
údaje v nich uvedené, a trvá na tom, že 
informácie, na základe ktorých bol 
dokument vystavený, nie sú správne, 
predloží na tento účel dôkaz a podá ďalšiu 
žiadosť o objasnenie a v prípade potreby 
o zrušenie tohto dokumentu vystavujúcou 
inštitúciou v súlade s postupom a časovými 
rámcami uvedenými vyššie.
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15.4.2019 A8-0386/175

Pozmeňujúci návrh 175
Helga Stevens
v mene skupiny ECR

Správa A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 23 – písmeno a
NARIADENIE (ES) č. 987/2009
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) V odseku 1 sa výraz „článkom 65 
ods. 2“ nahrádza výrazom „článkom 65 
ods. 4“;

a) V odseku 1 sa výraz „článkom 65 
ods. 2“ nahrádza výrazom „článkom 65 
ods. 2 a 4 a článkom 65a“;
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