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10.4.2019 A8-0386/180

Pozměňovací návrh 180
Marian Harkin
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je nutné zaručit rovnější zacházení 
ve vztahu k příhraničním a přeshraničním 
pracovníkům, a to tak, že se zajistí, aby 
příhraniční pracovníci pobírali dávky 
v nezaměstnanosti z členského státu, 
v němž naposledy vykonávali činnost, za 
předpokladu, že v tomto členském státě 
pracovali alespoň posledních dvanáct 
měsíců.

(10) Je nutné zaručit rovnější zacházení 
ve vztahu k příhraničním a přeshraničním 
pracovníkům, a to tak, že se zajistí, aby 
příhraniční pracovníci pobírali dávky 
v nezaměstnanosti z členského státu, 
v němž naposledy vykonávali činnost, za 
předpokladu, že v tomto členském státě 
pracovali alespoň posledních patnáct 
měsíců.
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10.4.2019 A8-0386/181

Pozměňovací návrh 181
Marian Harkin
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osoba, která jako zaměstnanec 
provozuje v členském státě činnost jménem 
zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává 
své činnosti, a která je vyslána ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb46, nebo která je tímto 
zaměstnavatelem přidělena do jiného 
členského státu, aby zde konala práci 
jménem tohoto zaměstnavatele, podléhá 
i nadále právním předpisům prvního 
členského státu, nepřesahuje-li 
předpokládaná doba trvání takové práce 24 
měsíců a není-li daná osoba vyslána za 
účelem nahrazení jiného zaměstnance nebo 
samostatně výdělečně činné osoby, jež byli 
dříve vysláni nebo předěleni ve smyslu 
tohoto článku.

1. Osoba, která jako zaměstnanec 
provozuje v členském státě činnost jménem 
zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává 
své činnosti, a která je tímto 
zaměstnavatelem přidělena do jiného 
členského státu, aby zde konala práci 
jménem tohoto zaměstnavatele, podléhá 
i nadále právním předpisům prvního 
členského státu, nepřesahuje-li 
předpokládaná doba trvání takové práce 24 
měsíců a není-li daná osoba vyslána za 
účelem nahrazení jiného zaměstnance nebo 
samostatně výdělečně činné osoby, jež byli 
dříve vysláni nebo přiděleni ve smyslu 
tohoto článku.

__________________
46 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1. 
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10.4.2019 A8-0386/182

Pozměňovací návrh 182
Marian Harkin
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 65 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 musí zcela 
nezaměstnaná osoba, která měla během 
svého posledního zaměstnání nebo své 
poslední samostatné výdělečné činnosti 
bydliště v jiném než v příslušném 
členském státě a která nezískala alespoň 
dvanáctiměsíční dobu pojištění pro případ 
nezaměstnanosti podle právních předpisů 
příslušného členského státu, být k dispozici 
službám zaměstnanosti členského státu 
bydliště. Taková osoba pobírá dávky podle 
právních předpisů členského státu bydliště, 
jako by získala všechny doby pojištění 
podle právních předpisů tohoto členského 
státu. Tyto dávky poskytuje instituce 
členského státu bydliště. Zcela 
nezaměstnaná osoba uvedená v tomto 
odstavci, která by měla nárok na dávky 
v nezaměstnanosti výhradně podle 
vnitrostátních předpisů příslušného 
členského státu, pokud zde měla bydliště, 
se místo toho může případně rozhodnout, 
že bude k dispozici službám zaměstnanosti 
v tomto členském státě a že bude pobírat 
dávky podle právních předpisů tohoto 
členského státu, jako by zde měla bydliště.

2. Odchylně od odstavce 1 musí zcela 
nezaměstnaná osoba, která měla během 
svého posledního zaměstnání nebo své 
poslední samostatné výdělečné činnosti 
bydliště v jiném než v příslušném 
členském státě a která nezískala 
nepřerušovanou alespoň patnáctiměsíční 
dobu pojištění pro případ nezaměstnanosti 
podle právních předpisů příslušného 
členského státu, být k dispozici službám 
zaměstnanosti členského státu bydliště. 
Taková osoba pobírá dávky podle právních 
předpisů členského státu bydliště, jako by 
získala všechny doby pojištění podle 
právních předpisů tohoto členského státu. 
Tyto dávky poskytuje instituce členského 
státu bydliště.
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10.4.2019 A8-0386/183

Pozměňovací návrh 183
Marian Harkin
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 987/2009
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Pokud instituce, která dokument 
vydala, poté, co znovu zvážila důvody pro 
vydání dokumentu, žádný omyl neodhalí, 
předá dožadující instituci veškeré podpůrné 
doklady, a to do 25 pracovních dnů od 
obdržení žádosti. V naléhavých případech, 
kdy důvody naléhavosti jsou v žádosti 
jasně uvedeny, tak musí učinit ve lhůtě do 
dvou pracovních dnů od obdržení žádosti, 
a to i přesto, že vydávající instituce ještě 
může zvažovat důvody podle výše 
uvedeného písmene a).

b) Pokud instituce, která dokument 
vydala, poté, co znovu zvážila důvody pro 
vydání dokumentu, žádný omyl neodhalí, 
předá dožadující instituci veškeré podpůrné 
doklady, a to do 30 pracovních dnů od 
obdržení žádosti. V případech, které jsou 
naléhavé pro ochranu práv dotčené osoby 
a důvody naléhavosti jsou v žádosti jasně 
uvedeny, tak musí učinit ve lhůtě do pěti 
pracovních dnů od obdržení žádosti, a to 
i přesto, že vydávající instituce ještě může 
zvažovat důvody podle výše uvedeného 
písmene a).
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10.4.2019 A8-0386/184

Pozměňovací návrh 184
Marian Harkin
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 987/2009
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Pokud má dožadující instituce po 
obdržení podpůrných dokladů nadále 
pochybnosti o platnosti dokumentu nebo 
správnosti skutečností, které dokládají 
údaje v něm obsažené, že tudíž informace, 
na jejichž základě byl dokument vydán, 
nejsou správné, může v tomto smyslu 
předložit důkazy a podat další žádost 
o vysvětlení a případně zrušení tohoto 
dokumentu vydávající institucí v souladu 
s výše stanoveným postupem a lhůtami.

c) Pokud má dožadující instituce po 
obdržení podpůrných dokladů nadále 
pochybnosti o platnosti dokumentu nebo 
správnosti skutečností, které dokládají 
údaje v něm obsažené, že tudíž informace, 
na jejichž základě byl dokument vydán, 
nejsou správné, musí v tomto smyslu 
předložit důkazy a podat další žádost 
o vysvětlení a případně zrušení tohoto 
dokumentu vydávající institucí v souladu 
s výše stanoveným postupem a lhůtami.
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10.4.2019 A8-0386/185

Pozměňovací návrh 185
Marian Harkin
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (ES) č. 987/2009
Čl. 5 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

7a) v článku 5 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:

4. Pokud nebylo mezi dotčenými 
institucemi dosaženo shody, může být věc 
po uplynutí jednoho měsíce následujícího 
po dni, kdy instituce, která dokument 
obdržela, podala žádost, předložena 
prostřednictvím příslušných orgánů správní 
komisi. Správní komise se pokusí 
o sblížení rozdílných stanovisek do šesti 
měsíců ode dne, kdy jí byla věc 
předložena.

„4. Pokud nebylo mezi dotčenými 
institucemi dosaženo shody, může být věc 
předložena prostřednictvím příslušných 
orgánů správní komisi. Správní komise se 
pokusí o sblížení rozdílných stanovisek do 
čtyř měsíců ode dne, kdy jí byla věc 
předložena.

Dotčené příslušné orgány a instituce 
přijmou opatření nezbytná k uplatňování 
rozhodnutí správní komise, aniž je 
dotčeno právo dotčených orgánů, institucí 
a osob účastnit se řízení a obracet se na 
soudy stanovené právními předpisy 
členských států, tímto nařízením nebo 
Smlouvami.“
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10.4.2019 A8-0386/186

Pozměňovací návrh 186
Marian Harkin
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 – písm. a
Nařízení (ES) č. 987/2009
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odstavci 1 se slova „v souladu 
s čl. 65 odst. 2“ nahrazují slovy „v souladu 
s čl. 65 odst. 4“.

a) v odstavci 1 se slova „v souladu 
s čl. 65 odst. 2“ nahrazují slovy „v souladu 
s čl. 65 odst. 2 a 4 a s článkem 65a“;
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