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Pozměňovací návrh 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, 
především na čl. 3 odst. 3, a na Smlouvu o 
fungování Evropské unie, a zejména na 
čl. 26 odst. 2, článek 45, článek 46, čl. 53 
odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a články 62, 151 a 153 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Thomas Händel

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a články 62, 151 a 153 této smlouvy,

Or. de
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Pozměňovací návrh 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, a zejména na její články 
15, 21 a 28,

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, a zejména na její články 
15 a 16,

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Volný pohyb pracovníků, svoboda 
usazování a volný pohyb služeb jsou 
základní zásady vnitřního trhu Unie, které 
jsou zakotveny ve Smlouvě. Uplatňování 
těchto zásad Unie dále rozvíjí s cílem 
zaručit rovné podmínky pro podniky a 
dodržování práv pracovníků.

(1) Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o EU není 
vnitřní trh samoúčelným cílem, nýbrž 
prostředkem k dosažení sociálního 
pokroku. Volný pohyb pracovníků, 
svoboda usazování a volný pohyb služeb 
jsou základní zásady vnitřního trhu. 
Uplatňování těchto zásad je dále rozvíjeno 
právními předpisy Unie a opatřeními, 
jejichž cílem je zaručit práva pracovníků a 
rovné podmínky pro podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému 
občanovi právo volněji se pohybovat v 
jiném členském státě, aby tam pracoval a 
za tímto účelem pobýval, a chrání jej před 
diskriminací, pokud jde o zaměstnání, 
odměňování a jiné pracovní podmínky v 
porovnání se státními příslušníky 
uvedeného členského státu. Volný pohyb 
pracovníků je nutno rozlišovat od volného 
pohybu služeb, který zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému 
občanovi právo volněji se pohybovat v 
jiném členském státě, aby tam pracoval a 
za tímto účelem pobýval, a chrání jej před 
diskriminací, pokud jde o zaměstnání, 
odměňování a jiné pracovní podmínky v 
porovnání se státními příslušníky 
uvedeného členského státu. Volný pohyb 
pracovníků je nutno vyvážit ve vztahu k 
volnému pohybu služeb, který zahrnuje 
právo podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb. Toto vyslání musí probíhat, 
aniž by došlo k porušení ustanovení o 
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zákazu diskriminace na straně podniků i 
pracovníků, jak stanoví čl. 45 odst. 2 a 
článek 49 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému 
občanovi právo volněji se pohybovat v 
jiném členském státě, aby tam pracoval a 
za tímto účelem pobýval, a chrání jej před 
diskriminací, pokud jde o zaměstnání, 
odměňování a jiné pracovní podmínky v 
porovnání se státními příslušníky 
uvedeného členského státu. Volný pohyb 
pracovníků je nutno rozlišovat od volného 
pohybu služeb, který zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému 
občanovi právo volněji se pohybovat v 
jiném členském státě, aby tam pracoval a 
za tímto účelem pobýval, a chrání jej před 
diskriminací, pokud jde o zaměstnání, 
odměňování a jiné pracovní podmínky v 
porovnání se státními příslušníky 
uvedeného členského státu. Právo na volný 
pohyb je nutno rozlišovat od volného 
pohybu služeb, který zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

Or. en

Odůvodnění

Volný pohyb služeb a právo občanů na volný pohyb, které jim umožňuje pracovat či pobývat 
kdekoliv v EU, jsou klíčovými podmínkami pro fungování jednotného trhu. Pro účely této 
směrnice je důležité tato práva odlišit, a zajistit tak, že vyslaní pracovníci budou požívat všech 
práv a ochrany, jak je stanoveno ve Smlouvě, a že jednotný trh bude současně fungovat 
bezproblémově a spravedlivě, neboť se dotýká podniků a hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 68
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)



AM\919866CS.doc 7/89 PE500.574v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Nesmí docházet k diskriminaci 
pracovníků, pokud jde o jejich svobodu 
pohybu. Volný pohyb služeb podnikům 
umožňuje poskytovat služby v jiných 
členských státech, aniž by byly vystaveny 
diskriminaci. Práva pracovníků jsou 
podřízena volnému pohybu služeb. 
Namísto rovného zacházení zde platí 
pouze minimální podmínky.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) V praxi však vysílání pracovníků za 
účelem ochrany jejich práv často přináší 
opačný výsledek. Vyslaní pracovníci již 
nejsou chráněni před vykořisťováním. 
K vysílání pracovníků dochází, jelikož 
vyslaní pracovníci dostávají minimální 
odměnu namísto toho, aby měli zajištěnou 
stejnou odměnu za stejnou práci a stejné 
pracovní podmínky.
Umožňuje to celá řada praktik: Skutečné 
vysílání je obcházeno pomocí falešné 
samostatné výdělečné činnosti; volný 
pohyb pracovníků lze porušovat 
zfalšováním vyslání pracovníků, což je 
často spojeno s dočasným zaměstnáním, 
uzavíráním dohod o přeložení mezi třemi 
zeměmi a zakládáním fiktivních 
společností. Současně je základní zásada 
odborů, „stejná odměna za stejnou práci“, 
porušována tím, že vyslaní pracovníci 
dostávají za stejnou práci nižší odměnu, 
čímž jsou jim upírány evropská 
prosperita, sociální harmonie, 
demokratické hodnoty a důvěryhodnost. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) U skutečného vysílání je nutné, aby 
pracovník byl u poskytovatele služeb 
obvyklým způsobem zaměstnán, a to před 
vysláním, v jeho průběhu i po něm, a 
nelze jej zaměstnat výlučně pro účely 
vyslání.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) V případě, že jeden vyslaný pracovník 
střídá jiného vyslaného pracovníka nebo 
že je jedna pracovní pozice v krátkém 
období či v rychlém sledu opakovaně 
obsazována pracovníky vysílanými 
stejným poskytovatelem služeb, a pokud 
tyto po sobě jdoucí smlouvy společně 
dosahují 12 měsíců, lze se oprávněně 
domnívat, že se zde nejedná o vyslání, a to 
na základě čl. 3 odst. 6 směrnice 
96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně 
vyslané k provedení práce za účelem 
poskytování služeb v jiném členském státě, 
než je stát, v němž obvykle vykonávají 
svou práci, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb[82] stanoví 
základní soubor jasně definovaných 
podmínek práce a zaměstnání, které musí 
dodržovat poskytovatel služeb v členském 
státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, 
aby byla zajištěna minimální ochrana 
dotčených vyslaných pracovníků.

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně 
vyslané k provedení práce za účelem 
poskytování služeb v jiném členském státě, 
než je stát, v němž obvykle vykonávají 
svou práci, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb[82] stanoví 
základní soubor jasně definovaných 
podmínek práce a zaměstnání, které musí 
dodržovat poskytovatel služeb v členském 
státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, 
aby byla zajištěna minimální ochrana 
dotčených vyslaných pracovníků. Cíl 
chránit práva pracovníků v souladu 
s touto směrnicí dosud nebyl při 
provádění směrnice naplněn a ke zlepšení 
dojde, pouze bude-li s pracovníky 
zaměstnanými ve stejném členském státě 
zacházeno nediskriminačním způsobem, a 
tudíž tato směrnice o prosazování 
směrnice 96/71/ES může přinést pouze 
dočasné zlepšení. 

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně 
vyslané k provedení práce za účelem 
poskytování služeb v jiném členském státě, 
než je stát, v němž obvykle vykonávají 
svou práci, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb[82] stanoví 
základní soubor jasně definovaných 

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně 
vyslané k provedení práce za účelem 
poskytování služeb v jiném členském státě, 
než je stát, v němž obvykle vykonávají 
svou práci, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb[82] stanoví 
základní soubor jasně definovaných 
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podmínek práce a zaměstnání, které musí 
dodržovat poskytovatel služeb v členském 
státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, 
aby byla zajištěna minimální ochrana 
dotčených vyslaných pracovníků.

podmínek práce a zaměstnání, které musí 
dodržovat poskytovatel služeb v členském 
státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, 
aby byla zajištěna minimální ochrana 
dotčených vyslaných pracovníků. Tato 
směrnice ani směrnice 96/71/ES nebrání 
tomu, aby právní nebo kolektivně 
sjednané normy poskytovaly vyslaným 
pracovníkům příznivější podmínky, pokud 
bude zajištěno rovné zacházení a 
nediskriminace místních a zahraničních 
společností a pracovníků. Cílem této 
směrnice o prosazování práv je zlepšit 
provádění směrnice 96/17/ES při plném 
dodržování čl. 53 odst. 1, článku 62, čl. 45 
odst. 1, čl. 45 odst. 2 a čl. 26 odst. 2 
Smlouvy o fungování EU a Listiny 
základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně 
vyslané k provedení práce za účelem 
poskytování služeb v jiném členském státě, 
než je stát, v němž obvykle vykonávají 
svou práci, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb[82] stanoví 
základní soubor jasně definovaných 
podmínek práce a zaměstnání, které musí 
dodržovat poskytovatel služeb v členském 
státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, 
aby byla zajištěna minimální ochrana 

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně 
vyslané k provedení práce za účelem 
poskytování služeb v jiném členském státě, 
než je stát, v němž obvykle vykonávají 
svou práci, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb[82] stanoví 
základní soubor jasně definovaných 
podmínek práce a zaměstnání, které musí 
přinejmenším dodržovat poskytovatel 
služeb v členském státě, do kterého jsou 
pracovníci vysláni, aby byla zajištěna 
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dotčených vyslaných pracovníků. minimální ochrana dotčených vyslaných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cílem této směrnice je lepší 
prosazování směrnice 96/71/ES. Proto se 
ustanovení této směrnice použijí, aniž jsou 
dotčeny články 4 a 5 směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cílem této směrnice je lepší 
prosazování směrnice 96/71/ES. Proto se 
ustanovení této směrnice použijí, aniž jsou 
dotčena ustanovení směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Hlavním charakteristickým rysem 
skutečného vysílání je skutečnost, že 
dotyční pracovníci neusilují o přístup na 
trh práce hostitelského členského státu, 
do něhož jsou vysláni.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Hlavním charakteristickým rysem 
skutečného vysílání je skutečnost, že 
dotyční pracovníci neusilují o trvalý 
přístup na trh práce hostitelského 
členského státu, do něhož jsou vysláni.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) V případě nedodržení směrnice, 
například je-li zjištěno, že pracovník není 
skutečně vyslaný, platí pro daný podnik 
příslušné právní předpisy použitelné 
v členském státě, do něhož je pracovník 
vyslán, a všechny osoby vyslané tímto 
podnikem jsou považovány za pracovníky 



AM\919866CS.doc 13/89 PE500.574v01-00

CS

uplatňující svou svobodu pohybu v rámci 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání.

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání. K tomu účelu jsou 
nejdůležitějším nástrojem postupy 
sledování, které zajistí dodržování 
minimálních pracovních podmínek a jež 
jsou nezbytné coby účinný způsob 
předcházení nehlášenému zaměstnávání; 
sledování ze strany členských států nesmí 
být žádným způsobem omezováno, neboť 
bez něj nelze zaručit prosazování směrnice 
96/71/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
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a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání.

a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání, učinit jej vymahatelným a 
postihovat jakékoli obcházení pravidel, 
zvláště co se týče veškerých pracovních 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání.

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání s ohledem na zásadu 
proporcionality a zákaz diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati  

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
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způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání.

způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání a snížit riziko rozporů při 
uplatňování právních předpisů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V případě nedodržení, např. pokud je 
vyslání pracovníka zfalšováno, uplatní se 
na daný podnik právní předpisy státu, v 
němž je služba poskytována.

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V případě nedodržení směrnice, 
například je-li zjištěno, že pracovník není 
skutečně vyslaný, platí pro daný podnik 
příslušné právní předpisy použitelné v 
zemi poskytování služeb a všechny osoby 
vyslané tímto podnikem jsou považovány 
za pracovníky uplatňující svou svobodu 
pohybu v rámci Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Všechna opatření zavedená touto 
směrnicí musí být odůvodněná, přiměřená 
a nediskriminující, musí chránit vyslané 
pracovníky a zároveň nesmí vytvářet 
administrativní zátěž a zmenšovat 
potenciál, jejž mají společnosti, zejména 
pak malé a střední podniky, při vytváření 
nových pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Proto je nutné vyjasnit základní 
skutečnosti charakterizující dočasnou 
povahu vlastní pojmu vysílání, což 
předpokládá, že by zaměstnavatel měl být 
skutečně usazen v členském státě, z něhož 
se vysílání uskutečňuje, jakož i vztah mezi 
směrnicí 96/71/ES a nařízením (ES) 
č. 593/2008 o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (dále jen 
„nařízení Řím I“).

(5) Proto je nutné vyjasnit základní 
skutečnosti charakterizující dočasnou 
povahu vlastní pojmu vysílání, což 
předpokládá, že by zaměstnavatel měl být 
skutečně usazen v členském státě, z něhož 
se vysílání uskutečňuje, jakož i vztah mezi 
články 45, 46 a 49 Smlouvy o fungování 
EU, směrnicí 96/71/ES a nařízením (ES) 
č. 593/2008 o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (dále jen 
„nařízení Řím I“).

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Stejně jako v případě směrnice 
96/71/ES by touto směrnicí nemělo být 
dotčeno uplatňování právních předpisů, 
které se podle článku 8 nařízení Řím I 
použijí pro individuální pracovní smlouvy, 
ani uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.

(6) Stejně jako v případě směrnice 
96/71/ES by touto směrnicí nemělo být 
dotčeno uplatňování právních předpisů, 
které se podle článku 8 nařízení Řím I 
použijí pro individuální pracovní smlouvy, 
ani uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 465/2012 ze dne 22. května 2012 ani 
článků 45 a 46 Smlouvy o fungování EU. 
Ustanoveními této směrnice by nemělo být 
dotčeno právo členských států poskytnout 
vyslaným pracovníkům příznivější 
podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Stejně jako v případě směrnice 
96/71/ES by touto směrnicí nemělo být 
dotčeno uplatňování právních předpisů, 
které se podle článku 8 nařízení Řím I 
použijí pro individuální pracovní smlouvy, 
ani uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 

(6) Stejně jako v případě směrnice 
96/71/ES by touto směrnicí nemělo být 
dotčeno uplatňování právních předpisů, 
které se podle článku 8 nařízení Řím I 
použijí pro individuální pracovní smlouvy, 
ani uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
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29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.

29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, ani článků 45 a 46 
Smlouvy o fungování EU. Ustanoveními 
této směrnice není dotčeno právo 
členských států pro vyslané pracovníky 
stanovit a vymáhat příznivější podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Příslušné orgány provedou celkové 
posouzení všech skutečností s cílem určit, 
zda je pracovník skutečně vyslaný. Nelze-
li předložit důkaz, musí se dotčené členské 
státy v úzké spolupráci neprodleně 
rozhodnout, které právo je rozhodné pro 
pracovní smlouvy, přičemž budou 
vycházet z nařízení Řím I.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Respektování různorodosti 
vnitrostátních systémů průmyslových 
vztahů, jakož i samostatnost sociálních 

(7) Respektování různorodosti 
vnitrostátních systémů průmyslových 
vztahů, jakož i samostatnost sociálních 
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partnerů jsou výslovně uznány Smlouvou. partnerů jsou výslovně uznány Smlouvou. 
Tyto systémy jsou však ohroženy 
zneužíváním ustanovení směrnice 
96/71/ES. To lze napravit pouze 
prosazováním zásady „stejné odměny za 
stejnou práci“ na stejné pracovní pozici, 
což neplatí v případě, že platová úroveň je 
v zemi původu pracovníka nižší; tehdy je 
třeba použít tuto nižší úroveň, jelikož 
spravedlivé podmínky a nediskriminace 
platí stejně pro podniky i pro pracovníky.

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Respektování různorodosti 
vnitrostátních systémů průmyslových 
vztahů, jakož i samostatnost sociálních 
partnerů jsou výslovně uznány Smlouvou.

(7) Respektování různorodosti 
vnitrostátních systémů průmyslových 
vztahů, jakož i samostatnost sociálních 
partnerů jsou výslovně uznány Smlouvou. 
Toto respektování je třeba přenést do 
ustanovení, která členským státům 
umožní využít širokou škálu ujednání 
v souladu s jejich vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi s cílem zajistit 
dodržování a prosazování směrnice 
96/71/ES a této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu v 
souvislosti s vysíláním pracovníků za 

(8) Tato směrnice a směrnice 96/71/ES 
respektují jednotlivé vnitrostátní systémy 
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účelem poskytování služeb, vzhledem k 
tomu, že sociální partneři mohou v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi (alternativně 
nebo současně) stanovit různé úrovně 
příslušné minimální mzdy.

pracovněprávních vztahů a uznávají 
důležitou úlohu kolektivního vyjednávání. 
K tomu patří právo odborových organizací 
účastnit se jakýchkoli soudních a 
správních řízení jménem pracovníka a 
případně kontrolovat a vymáhat pracovní 
podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu v 
souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem k 
tomu, že sociální partneři mohou v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi (alternativně 
nebo současně) stanovit různé úrovně 
příslušné minimální mzdy.

(8) Tato směrnice a směrnice 96/71/ES by 
neměla zasahovat do různých 
vnitrostátních pracovněprávních vztahů a 
do systémů kolektivního vyjednávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu v 
souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem k 
tomu, že sociální partneři mohou v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a/nebo zvyklostmi (alternativně nebo 
současně) stanovit různé úrovně příslušné 

(8) Sociální partneři hrají důležitou úlohu 
v souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem k 
tomu, že mohou v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a/nebo zvyklostmi 
(alternativně nebo současně) stanovit různé 
úrovně příslušné minimální mzdy. Toto 
právo by mělo být spojeno s povinností 
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minimální mzdy. sdělovat výše uvedené úrovně a 
informovat o nich. 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu v 
souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem k 
tomu, že sociální partneři mohou v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a/nebo zvyklostmi (alternativně nebo 
současně) stanovit různé úrovně příslušné 
minimální mzdy.

(8) Sociální partneři hrají důležitou úlohu 
v souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem k 
tomu, že mohou v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a/nebo zvyklostmi 
(alternativně nebo současně) stanovit různé 
úrovně příslušné minimální mzdy. Toto 
právo by mělo být spojeno s jejich 
povinností sdělovat minimální mzdu a 
informovat o ní.

Or. cs

Pozměňovací návrh 97
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu v 
souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem k 
tomu, že sociální partneři mohou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
zvyklostmi (alternativně nebo současně) 
stanovit různé úrovně příslušné minimální 
mzdy.

(8) V řadě členských států hrají odbory 
důležitou úlohu v souvislosti s vysíláním 
pracovníků za účelem poskytování služeb, 
vzhledem k tomu, že sociální partneři 
mohou v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi (alternativně 
nebo současně) stanovit různé úrovně 
příslušné minimální mzdy.

Or. de
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Pozměňovací návrh 98
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Orgány dohledu v jednotlivých 
členských státech mají při prosazování 
směrnice 96/71/ES nejdůležitější úlohu. 
Nehlášené zaměstnávání lze omezit pouze 
efektivními a účinnými kontrolami 
dodržování minimálních pracovních 
podmínek. Sledování ze strany členských 
států nesmí být žádným způsobem 
omezováno.

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zajištěno, že vyslaný 
pracovník dostane řádný plat, a za 
předpokladu, že zvláštní příplatky za 
vyslání mohou být považovány za součást 
minimální mzdy, by měly být tyto příplatky 
odečteny ze mzdy pouze v případě, že tak 
stanoví vnitrostátní právní předpisy, 
kolektivní smlouvy a/nebo zvyklosti 
hostitelského členského státu.

(9) Aby bylo zajištěno, že vyslaný 
pracovník dostane řádný plat, mohou být 
zvláštní příplatky za vyslání považovány za 
součást minimální mzdy, jak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy, kolektivní 
smlouvy a/nebo zvyklosti členského státu, 
do něhož jsou pracovníci vysláni. Zvláštní 
příplatky za vyslání by měly být 
zohledněny za předpokladu, že jsou 
účtovány na hodinovém základě a bez 
ohledu na okolnosti odvedené práce. 
Příplatky vyplacené jako náhrada výdajů 
skutečně vynaložených v důsledku vyslání, 
například výdaje za cestovné, ubytování a 
stravu, by neměly být zohledněny, jelikož 
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jejich náhrada je povinností 
zaměstnavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zajištěno, že vyslaný 
pracovník dostane řádný plat, a za 
předpokladu, že zvláštní příplatky za 
vyslání mohou být považovány za součást 
minimální mzdy, by měly být tyto 
příplatky odečteny ze mzdy pouze 
v případě, že tak stanoví vnitrostátní právní 
předpisy, kolektivní smlouvy a/nebo 
zvyklosti hostitelského členského státu.

(9) Aby bylo zajištěno, že vyslaný 
pracovník dostane řádný plat, a za 
předpokladu, že zvláštní příplatky za 
vyslání mohou být považovány za součást 
minimální mzdy, by měly být tyto 
příplatky odečteny ze mzdy pouze 
v případě, že tak stanoví vnitrostátní právní 
předpisy, kolektivní smlouvy a/nebo 
zvyklosti hostitelského členského státu.

Případná povinnost zaměstnavatele zajistit 
nebo uhradit výdaje za cestovné, stravu a 
ubytování vychází z vnitrostátního práva 
členského státu usazení. Případné 
zahrnutí do minimální mzdy však vychází 
z vnitrostátního práva hostitelského 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Tato směrnice, směrnice 96/71/ES a 
směrnice 2008/104/ES by měla zaručit, že 
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pracovníci dočasně najatí agenturou, kteří 
jsou současně vyslanými pracovníky, 
mohou požívat nejvýhodnějších 
pracovních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti za 
jakýchkoli okolností zanedbána ústřední 
role inspektorátů práce a sociálních 
partnerů. S nehlášeným zaměstnáváním 
lze bojovat pouze efektivními a účinnými 
kontrolami dodržování minimálních 
pracovních podmínek. Sledování ze strany 
členských států nesmí být žádným 
způsobem omezováno.

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a (10) Přiměřené a účinné provádění a 
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prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Je proto nezbytné navázat 
a udržovat úzkou spolupráci mezi 
členskými státy, Komisí a příslušnými 
vnitrostátními, regionálními a místními 
subjekty, včetně inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány v hostitelských státech i ve státech původu musí v první řadě spolupracovat 
na dvoustranné úrovni a zajistit tak v případech, kdy jsou porušována práva vyslaných 
pracovníků, rychlou a účinnou nápravu a zabezpečit všeobecné uplatňování těchto pravidel. 
Komise zde má podstatnou úlohu, nicméně ústředním prvkem této spolupráce musí být 
vnitrostátní regionální a místní regulační orgány a sociální partneři, což je podmíněno 
rozdíly v systémech inspekce práce jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků a při 
zajišťování práva podniků poskytovat 
služby v jiném členském státě, zatímco 
nedostatečné prosazování oslabuje účinnost 
předpisů Unie, které se na tuto oblast 
vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy 
a v této souvislosti rovněž kladení důrazu 
na významnou roli inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je úzká 
spolupráce mezi členskými státy a podpora 
této spolupráce ze strany Komise, aniž by 
byla v této souvislosti zanedbána důležitá 
role inspektorátů práce a sociálních 
partnerů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je úzká 
spolupráce mezi členskými státy, Komisí, 
inspektoráty práce a sociálními partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Přísné, pravidelné a pružné postupy 
sledování v členských státech jsou 
nezbytností a musí být zajištěny 
odpovídající finanční prostředky, díky 
nimž příslušné orgány budou moci 
odhalovat a potírat obcházení předpisů. 
Členské státy jsou oprávněny provádět 
veškeré inspekce nezbytné k zajištění 
úplného dodržování směrnice 96/71/ES a 
jejích ustanovení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Efektivní, pravidelné a pružné 
inspekce práce jsou nezbytností a měly by 
být zajištěny odpovídající finanční 
prostředky, díky nimž příslušné orgány 
budou moci odhalovat a potírat 
zneužívání a obcházení předpisů. Členské 
státy by měly být oprávněny provádět 
veškeré potřebné kontroly, aby byl plně 
dodržován článek 5 a další ustanovení 
směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Martin Kastler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Přísné, pravidelné a pružné postupy 
sledování v členských státech jsou 
nezbytností a v celé Evropě je musí 
zaručovat vnitrostátní orgány.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy přijmou vhodná 
opatření, aby zabránily zneužití nebo 
obcházení směrnice 96/71/ES a této 
směrnice v případě, že by podniky chtěly 
zkrátit práva vyslaných pracovníků či jim 
tato práva upíraly.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vyslané pracovníky nelze využít k 
nahrazení stávkujících pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Vyslané pracovníky by nemělo být 
možné využít k nahrazení stávkujících 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Příslušné orgány provedou celkové 
posouzení všech skutečností s cílem určit, 
zda podnik provozuje skutečnou činnost. 
Nelze-li předložit důkaz, předpokládá se, 
že podnik je usazen v zemi, kde poskytuje 
své služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10c) Členské státy jsou oprávněny 
provádět veškeré potřebné kontroly, aby 
byl plně dodržován článek 5 a další 
ustanovení směrnice 96/71/ES. Důrazné, 
pravidelné a pružné inspekce v členských 
státech jsou nezbytností a musí být 
zajištěny odpovídající finanční prostředky, 
díky nimž příslušné orgány budou moci 
odhalovat a potírat obcházení předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V tomto ohledu je zásadní vzájemná 
důvěra, duch spolupráce a soustavný 
dialog, jakož i vzájemné porozumění.

(11) Možnosti hostitelského členského 
státu, jak zjistit skutečnosti 
charakterizující zahraniční podniky, jsou 
omezené, a tudíž je nezbytná spolupráce 
s členským státem usazení, přičemž tuto 
spolupráci je třeba dále prohlubovat. V 
tomto ohledu je zásadní vzájemná důvěra, 
duch pomoci a soustavný dialog, jakož i 
vzájemné porozumění.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy přijmou vhodná 
opatření, aby zabránily zneužití nebo 
obcházení směrnice 96/71/ES a této 
směrnice v případě, že by podniky chtěly 
zkrátit práva vyslaných pracovníků či jim 
tato práva upíraly. Především je nutné 
předejít tomu, aby vyslaní pracovníci 
nahrazovali stávkující zaměstnance, 
opakovanému obsazování jedné pracovní 
pozice vyslanými pracovníky a falešné 
samostatně výdělečné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Příslušné orgány by měly provést 
celkové posouzení všech skutečností s 
cílem určit, zda je podnik skutečně usazen 
v jiném členském státě, než je ten, v němž 
poskytuje služby. Členské státy by měly 
zajistit, aby podniky předložily nezbytné 
důkazy. Nelze-li prokázat, že podnik 
skutečně vykonává podstatnou činnost v 
členském státě usazení, měl by být pro 
účely této směrnice a směrnice 96/71/ES 
považován za podnik usazený v členském 
státě, do něhož vysílá pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Aby bylo možné posoudit, zda 
vyslaný pracovník dočasně vykonává 
práci v jiném členském státě, než ve 
kterém obvykle pracuje, prozkoumají se 
všechny skutečnosti charakterizující tuto 
práci a situaci pracovníka. Členské státy 
by měly zajistit, aby podniky předložily 
nezbytné důkazy. Nelze-li prokázat, že 
pracovník je vyslaným pracovníkem ve 
smyslu této směrnice a směrnice 
96/71/ES, měl by být považován za 
pracovníka zaměstnaného obvyklým 
způsobem v členském státě, do něhož je 
vyslán, ve smyslu nařízení č. 593/2008.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11d) Jsou-li pracovní podmínky v 
členském státě usazení nebo v členském 
státě, do něhož jsou pracovníci vysíláni, 
pro vyslané pracovníky příznivější než 
podmínky, jež zajišťuje tato směrnice 
nebo směrnice 96/71/ES, měly by se 
uplatnit podmínky, které jsou pracovníky 
příznivější.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly v každém 
případě, kdy je to možné, použít výhradně 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu (systém IMI). Tím by však nemělo být 
dotčeno uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci v 
oblastech, na něž se systém IMI 
nevztahuje.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci, neboť 
se ukázalo, že tyto zavedené mechanismy 
jsou prospěšné.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To však nebrání 
uplatňování dvoustranných dohod nebo 
ujednání o správní spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Dvoustranná spolupráce příslušných orgánů je klíčovým mechanismem, jehož pomocí se 
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zajistí ochrana práv vyslaných pracovníků. Je třeba zdůraznit, že tato směrnice umožňuje 
dvoustrannou či mnohostrannou spolupráci a současně uznává potenciální přínos přijetí 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, který usnadní přenos informací.

Pozměňovací návrh 124
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Správní spolupráce a vzájemná pomoc 
mezi členskými státy by měly být v 
souladu s pravidly ochrany osobních údajů 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES, a 
pokud jde o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), měly být 
rovněž v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 
18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů a nařízením (EU) č. xxx o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu 
(„nařízení o systému IMI“).

(13) Správní spolupráce a pohotová a 
rozsáhlá vzájemná pomoc mezi členskými 
státy by měly být v souladu s pravidly 
ochrany osobních údajů stanovenými ve 
směrnici 95/46/ES, a pokud jde o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), 
měly být rovněž v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů a nařízením (EU) č. 
xxx o správní spolupráci prostřednictvím 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu („nařízení o systému IMI“).

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat 
povinnosti členských států, pokud jde o 
zajištění obecné dostupnosti informací o 
pracovních podmínkách a poskytnutí 

(14) Vzhledem k tomu, že potíže v přístupu 
k informacím o pracovních podmínkách 
jsou velmi často důvodem, proč 
poskytovatelé služeb neuplatňují platná 
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účinného přístupu k těmto informacím, a 
to nejen pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států, ale i pro dotčené vyslané 
pracovníky.

pravidla, členské státy by měly zajistit 
obecnou dostupnost informací o 
pracovních podmínkách a poskytnout 
účinný přístup k těmto informacím, a to 
nejen pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států, ale i pro dotčené vyslané 
pracovníky. Tato povinnost by měla být 
dále konkretizována, a to zejména pokud 
jde o obecně závazné kolektivní dohody.

Or. cs

Pozměňovací návrh 126
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat 
povinnosti členských států, pokud jde o 
zajištění obecné dostupnosti informací o 
pracovních podmínkách a poskytnutí 
účinného přístupu k těmto informacím, a 
to nejen pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států, ale i pro dotčené vyslané 
pracovníky.

(14) Členské státy musí Komisi uvědomit 
o tom, jakým způsobem hodlají zajistit 
obecnou dostupnost informací o 
pracovních podmínkách a zaručit 
vyslaným pracovníkům a poskytovatelům 
služeb z jiných členských států přístup 
k těmto informacím.

Or. en

Odůvodnění

Jazykové upřesnění.

Pozměňovací návrh 127
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné dostupnosti informací o pracovních 
podmínkách a poskytnutí účinného 
přístupu k těmto informacím, a to nejen pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné dostupnosti informací o pracovních 
podmínkách a poskytnutí účinného 
přístupu k těmto informacím, a to nejen pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky. 
Tyto informace o pracovních podmínkách 
by měly být v členském státě původu 
poskytovatele služeb nebo pracovníka 
dostupné v jazyce dotyčného poskytovatele 
služeb nebo pracovníka.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné dostupnosti informací o pracovních 
podmínkách a poskytnutí účinného 
přístupu k těmto informacím, a to nejen pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné bezplatné dostupnosti informací o 
pracovních podmínkách a poskytnutí 
účinného přístupu k těmto informacím, a to 
nejen pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států, ale i pro dotčené vyslané 
pracovníky.

Vysílaní pracovníci mají právo na 
informace a poradenství ohledně platných 
pracovních podmínek. Je povinností 
členských států zřídit nezbytné orgány, na 
něž se vyslaní pracovníci mohou obrátit 
s žádostí o konzultaci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné dostupnosti informací o pracovních 
podmínkách a poskytnutí účinného 
přístupu k těmto informacím, a to nejen pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné dostupnosti informací o pracovních 
podmínkách a poskytnutí účinného 
bezplatného přístupu k těmto informacím, 
a to nejen pro poskytovatele služeb 
z jiných členských států, ale i pro dotčené 
vyslané pracovníky. Nedodržení musí být 
postihováno, jelikož závažným způsobem 
ztěžuje vymáhání a ohrožuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Martin Kastler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné dostupnosti informací o pracovních 
podmínkách a poskytnutí účinného 
přístupu k těmto informacím, a to nejen pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné bezplatné dostupnosti informací o 
pracovních podmínkách a poskytnutí 
účinného přístupu k těmto informacím, a to 
nejen pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států, ale i pro dotčené vyslané 
pracovníky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné dostupnosti informací o pracovních 
podmínkách a poskytnutí účinného 
přístupu k těmto informacím, a to nejen pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti 
členských států, pokud jde o zajištění 
obecné dostupnosti informací o pracovních 
podmínkách a poskytnutí účinného 
bezplatného přístupu k těmto informacím, 
a to nejen pro poskytovatele služeb 
z jiných členských států, ale i pro dotčené 
vyslané pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Martin Kastler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vysílaní pracovníci mají právo na 
informace a poradenství ohledně platných 
pracovních podmínek. Je povinností 
členských států zřídit vhodná informační 
centra, na něž se vyslaní pracovníci 
mohou obrátit s žádostí o bezplatnou 
konzultaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vysílaní pracovníci mají 
individuální právo na informace a 
poradenství ohledně platných pracovních 
podmínek a podmínek zaměstnání. Je 
povinností členských států zřídit vhodné 
orgány, na něž se vyslaní pracovníci 
mohou v této souvislosti obrátit.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vysílaní pracovníci mají právo na 
informace a poradenství ohledně 
důležitých podmínek práce a zaměstnání. 
Je povinností členských států zřídit 
informační a poradenská centra, na něž 
se vyslaní pracovníci mohou obrátit, a 
poskytnou jim finanční podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Jsou-li pracovní podmínky 
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stanoveny kolektivními smlouvami, které 
byly prohlášeny za všeobecně použitelné, 
členské státy by měly zajistit, aby tyto 
kolektivní smlouvy byly oficiálně 
zveřejněny a aby byly dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by měly stanovit, jakým 
způsobem jsou poskytovatelům a 
příjemcům služeb poskytovány snadno 
přístupné odpovídající informace, přičemž 
se upřednostňuje zpřístupnění těchto 
informací na internetových stránkách v 
souladu s normami přístupnosti obsahu 
internetových stránek. Tyto internetové 
stránky by měly zahrnovat zejména 
veškeré internetové stránky vytvořené 
podle právních předpisů EU s cílem 
podporovat podnikání a/nebo rozvoj 
přeshraničních služeb.

(15) Za účelem zajištění právní jistoty a 
dostupnosti informací by měl být v 
každém členském státě zřízen jediný zdroj 
informací. Členské státy by měly určit 
jediné oficiální vnitrostátní internetové 
stránky, které budou obsahovat zejména 
informace o pracovních podmínkách 
vztahujících se na vyslané pracovníky na 
jejich území a stejně tak odkazy na 
veškeré internetové stránky vytvořené 
podle právních předpisů EU s cílem 
podporovat podnikání a/nebo rozvoj 
přeshraničního poskytování služeb.

Or. cs

Pozměňovací návrh 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) S cílem zlepšit a usnadnit 
vzájemnou pomoc a přeshraniční 
spolupráci mezi příslušnými orgány v 
členských státech je třeba v souladu s 
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pravidly ochrany osobních údajů vyvinout 
systém oznamování nebo registrace v 
rámci celé EU, který bude vycházet ze 
stávajících systémů v členských státech a 
bude s nimi slučitelný. Aby byl takový 
systém v souladu se zásadou 
nediskriminace a spravedlivé hospodářské 
soutěže, předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě posouzení dopadů 
týkající se proveditelnosti takového 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků 
nebo orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 
opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

(16) Je mimořádně důležité, aby 
hostitelský členský stát nadále prováděl 
kontrolu a sledování podle článku 5 
směrnice 96/71/ES. S cílem umožnit 
správné uplatňování a sledovat dodržování 
hmotných pravidel týkajících se 
pracovních podmínek, které mají být 
dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, členské státy uplatňují 
nezbytná kontrolní opatření nebo 
administrativní formality na podniky 
vysílající pracovníky v rámci poskytování 
služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků 
nebo orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 
opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb vždy uplatňovat 
veškerá kontrolní opatření nebo 
administrativní formality, které považují za 
efektivní a nezbytné k danému účelu. 
Žádným způsobem nesmí být omezovány 
efektivní a účinné postupy sledování, 
jelikož bez nich nelze bojovat s 
nehlášeným zaměstnáváním.

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
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pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků 
nebo orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 
opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

pracovníky, měly by členské státy na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb uplatňovat veškerá 
kontrolní opatření nebo administrativní 
formality, které považují za efektivní a 
nezbytné k danému účelu.

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků 
nebo orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb uplatňovat veškerá 
kontrolní opatření nebo administrativní 
formality, které považují za efektivní a 
nezbytné k danému účelu.
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opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Martin Kastler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků 
nebo orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 
opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb uplatňovat veškerá 
kontrolní opatření nebo administrativní 
formality, které považují za efektivní a 
nezbytné k danému účelu.

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků 
nebo orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 
opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat nezbytná kontrolní opatření 
nebo administrativní formality na podniky 
vysílající pracovníky v rámci poskytování 
služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat nezbytná kontrolní opatření 
a administrativní formality na podniky 
vysílající pracovníky v rámci poskytování 
služeb, a tak účinně bojovat s podvody a 
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požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků 
nebo orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 
opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

nekalou hospodářskou soutěží.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit 
své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací a že nezbytné 
informace nelze snadno získat od 
zaměstnavatele vyslaných pracovníků 
nebo orgánů členského státu usazení 
poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě 
a/nebo v případě, že by méně omezující 
opatření nezajistila, že cíle opatření 
vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
podnikům vysílajícím pracovníky v rámci 
poskytování služeb uložit veškerá 
kontrolní opatření nebo administrativní 
formality, které považují za vhodné a 
nezbytné k tomuto účelu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě a/nebo v případě, že by méně 
omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, je třeba zaručit stanovenou 
úroveň harmonizace kontrolních opatření 
nebo administrativních formalit. Mimo 
tento minimální požadavek by členské 
státy měly mít možnost přijímat veškerá 
opatření, která považují za vhodná ke 
sledování dodržování podmínek 
upravujících činnost podniků, jež 
poskytují služby na jejich území, a 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků. Tato kontrolní opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě a/nebo v případě, že by méně 
omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování (16) S cílem umožnit správné uplatňování 
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a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele 
vyslaných pracovníků nebo orgánů 
členského státu usazení poskytovatele 
služeb v přiměřené lhůtě a/nebo v případě, 
že by méně omezující opatření nezajistila, 
že cíle opatření vnitrostátních kontrol, jež 
jsou považována za nezbytná, budou 
splněny.

a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb uplatňovat veškerá 
kontrolní opatření nebo administrativní 
formality, které považují za efektivní a 
nezbytné k danému účelu. Taková 
opatření a požadavky lze uložit za 
předpokladu, že příslušné orgány nemohou 
účinně plnit své úkoly v rámci dohledu bez 
požadovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Csaba Őry

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě a/nebo v případě, že by méně 

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Veškerá kontrolní 
opatření a požadavky by měly být 
sjednoceny na úrovni Unie a mělo by být 
možné je uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
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omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě a/nebo v případě, že by méně 
omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

Or. hu

Pozměňovací návrh 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě a/nebo v případě, že by méně 
omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze tato kontrolní opatření 
nebo administrativní formality na podniky 
vysílající pracovníky v rámci poskytování 
služeb. Uvedená kontrolní opatření nebo 
administrativní formality by měly být 
přiměřené a neměly by obnášet 
neodůvodněnou a nadměrnou 
administrativní zátěž. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě a/nebo v případě, že by méně 
omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Posouzení rizik by se mělo zaměřit 
na určení odvětví činnosti, do nichž se na 
daném území soustřeďuje zaměstnávání 
pracovníků vyslaných za účelem 
poskytování služeb. Při posuzování rizik 
by se mělo přihlížet k faktorům, jako jsou 
zvláštní problémy a potřeby specifických 
odvětví, dřívější porušení předpisů, 
informace poskytnuté sociálními partnery 
v dané oblasti, praktiky obcházení 
předpisů a také zranitelnost určitých 
skupin pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) K účinnému boji proti skryté 
zaměstnanosti by měl, vedle odrazujících 
sankcí k zjišťování individuálních 
případů falešné samostatné výdělečné 
činnosti a k jejich předcházení, přispívat 
ucelený systém preventivních a 
kontrolních opatření.

(17) Je třeba zamezit všem podobám 
podvodného užití statusu „osoby 
samostatně výdělečně činné“, a to pomocí 
uceleného systému preventivních 
kontrolních opatření a odrazujících 
sankcí.

Or. en

Odůvodnění

Jazykové upřesnění.
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Pozměňovací návrh 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) K účinnému boji proti skryté 
zaměstnanosti by měl, vedle odrazujících 
sankcí k zjišťování individuálních případů 
falešné samostatné výdělečné činnosti a k 
jejich předcházení, přispívat ucelený 
systém preventivních a kontrolních 
opatření.

(17) K účinnému boji proti skryté 
zaměstnanosti by měl, vedle odrazujících 
sankcí k zjišťování individuálních případů 
falešné samostatné výdělečné činnosti a k 
jejich předcházení, přispívat ucelený a 
efektivní systém preventivních a 
kontrolních opatření. V této souvislosti je 
nezbytné, aby příslušné orgány v 
členských státech měly k dispozici 
prostředky, jimiž zjistí, zda mezi údajnou 
osobou samostatně výdělečně činnou a 
jejím zaměstnavatelem existuje vztah 
závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V zájmu efektivního prosazování 
pracovních podmínek je rovněž nutné 
bojovat s falešnou samostatně výdělečnou 
činností. Má to rozhodující význam pro 
prevenci případného zneužívání. 
Příslušný orgán musí mít nezbytné 
prostředky, jejichž pomocí zjistí, zda 
údajné samostatně výdělečně činné osoby 
ve skutečnosti do značné míry a 
opakovaně nepracují pro stejného 
zaměstnavatele nebo zda k němu nejsou 
vázány určitou formou hierarchického 
vztahu.
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Or. de

Pozměňovací návrh 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Za účelem boje proti falešné 
samostatně výdělečné činnosti a dalším 
případům porušování stávajících právních 
předpisů by měl být vytvořen evropský 
registr společností, které opakovaně 
porušují pravidla stanovená touto 
směrnicí a směrnicí 96/71/ES. Cílem 
tohoto registru by rovněž mělo být zajistit 
rovné podmínky a spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi společnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Za účelem boje proti obcházení 
předpisů a falešné samostatně výdělečné 
činnosti Komise prošetří možnost 
vytvoření evropského registru („černé 
listiny“) společností, které opakovaně 
porušují pravidla stanovená touto 
směrnicí a směrnicí 96/71/ES. Cílem této 
černé listiny by mělo být zajistit 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
společnostmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit lepší a jednotnější 
provádění směrnice 96/71/ES a její 
prosazování v praxi a v co největší míře 
zmenšit rozdíly v úrovni uplatňování a 
prosazování v Unii by členské státy měly 
zajistit, aby na jejich území byly prováděny 
účinné a odpovídající inspekce.

(18) S cílem zajistit lepší a jednotnější 
provádění směrnice 96/71/ES a její 
prosazování v praxi by členské státy měly 
zajistit, aby na jejich území byly prováděny 
účinné a odpovídající inspekce.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit lepší a jednotnější 
provádění směrnice 96/71/ES a její 
prosazování v praxi a v co největší míře 
zmenšit rozdíly v úrovni uplatňování a 
prosazování v Unii by členské státy měly 
zajistit, aby na jejich území byly prováděny 
účinné a odpovídající inspekce.

(18) S cílem zajistit lepší a jednotnější 
provádění směrnice 96/71/ES a její 
prosazování v praxi a v co největší míře 
zmenšit rozdíly v úrovni uplatňování a 
prosazování v Unii by členské státy měly 
zajistit, aby na jejich území byly prováděny 
účinné a odpovídající inspekce. K tomu 
účelu musí být členské státy oprávněny za 
všech okolností přijímat veškerá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality, 
které považují za efektivní a nezbytné pro 
daný účel ve vztahu k podnikům, jež v 
rámci poskytování služeb vysílají 
pracovníky. To pomůže předcházet 
nehlášenému zaměstnávání.

Or. de
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Pozměňovací návrh 158
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam 
vnitrostátní inspektoráty práce, sociální 
partneři a další subjekty provádějící 
sledování a i nadále by měly hrát 
podstatnou úlohu.

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam 
vnitrostátní inspektoráty práce, sociální 
partneři a další subjekty provádějící 
sledování a i nadále by měly hrát 
podstatnou úlohu. Žádným způsobem 
nesmí být omezována činnost orgánu 
dohledu.

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu pružného přístupu k 
rozmanitosti trhů práce a systémů 
průmyslových vztahů mohou výjimečně 
jiné subjekty a/nebo orgány sledovat 
některé pracovní podmínky vyslaných 
pracovníků, pokud dotčeným osobám 
poskytnou rovnocenný stupeň ochrany a 
pokud budou sledování provádět 
nediskriminačním a objektivním 
způsobem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu pružného přístupu k 
rozmanitosti trhů práce a systémů 
průmyslových vztahů mohou výjimečně 
jiné subjekty a/nebo orgány sledovat 
některé pracovní podmínky vyslaných 
pracovníků, pokud dotčeným osobám 
poskytnou rovnocenný stupeň ochrany a 
pokud budou sledování provádět 
nediskriminačním a objektivním 
způsobem.

(20) V zájmu respektování rozmanitosti 
trhů práce a systémů průmyslových vztahů 
jsou členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi oprávněny pověřit jiné subjekty 
a/nebo orgány sledováním některých 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků, pokud dotčeným osobám 
poskytnou rovnocenný stupeň ochrany a 
pokud budou sledování provádět 
nediskriminačním a objektivním 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy se zejména vyzývají, 
aby zavedly integrovanější přístup 
k inspekcím práce. Rovněž by měla být 
prozkoumána potřeba vytvořit společné 
normy s cílem zavést srovnatelné metody, 
postupy a minimální normy na úrovni 
Unie.

(22) Členské státy se zejména vyzývají, 
aby zavedly integrovanější přístup 
k inspekcím práce. Rovněž by měla být 
prozkoumána potřeba vytvořit společné 
normy s cílem zavést srovnatelné metody, 
postupy a minimální normy na úrovni 
Unie. Vytváření společných norem však 
nesmí členským státům bránit v úsilí o 
efektivní boj s nehlášeným 
zaměstnáváním. 

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, jako 
jsou odbory nebo jiná sdružení a také 
společné instituce sociálních partnerů. Tím 
by neměly být dotčeny vnitrostátní 
procesní předpisy týkající se zastupování a 
obhajoby před soudy.

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, jako 
jsou odbory nebo jiná sdružení a také 
společné instituce sociálních partnerů. 
Sdružení, organizace a jiné právnické 
osoby, které mají oprávněný zájem na 
prosazování směrnice 96/71/ES, mohou 
jednat v jakémkoli soudním nebo 
správním řízení jménem pracovníka. Tím 
by neměly být dotčeny vnitrostátní 
procesní předpisy týkající se zastupování a 
obhajoby před soudy.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, jako 
jsou odbory nebo jiná sdružení a také 
společné instituce sociálních partnerů. Tím 
by neměly být dotčeny vnitrostátní 
procesní předpisy týkající se zastupování a 

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo s jejich výslovným 
souhlasem, prostřednictvím příslušných 
určených třetích stran, jako jsou odbory 
nebo jiná sdružení a také společné instituce 
sociálních partnerů. Tím by neměly být 
dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
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obhajoby před soudy. týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy.

Or. cs

Pozměňovací návrh 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, jako 
jsou odbory nebo jiná sdružení a také 
společné instituce sociálních partnerů. Tím 
by neměly být dotčeny vnitrostátní 
procesní předpisy týkající se zastupování a 
obhajoby před soudy.

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, jako 
jsou odbory nebo jiná sdružení a také 
společné instituce sociálních partnerů. Tím 
by neměly být dotčeny vnitrostátní 
procesní předpisy týkající se zastupování a 
obhajoby před soudy. Odbory by měly mít 
právo na kolektivní vyjednávání a 
možnost podnikat kroky v zastoupení.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 

vypouští se
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nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 

vypouští se
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nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění zcela jednoznačného právního postavení vyslaných pracovníků a ochrany 
podniků, které jednají v dobré víře, musí odpovědnost vždy nést bezprostřední zaměstnavatel 
bez ohledu na to, jakou pozici zaujímá v řetězci subdodavatelů.

Pozměňovací návrh 167
Csaba Őry

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

vypouští se
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Or. hu

Pozměňovací návrh 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 

(24) S cílem zabránit zneužívání 
subdodávek a chránit práva vyslaných 
pracovníků musí členské státy zajistit, aby 
dodavatel mohl být ve všech odvětvích 
činěn odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům byly zaplaceny dlužné 
částky;
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neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě 
i na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.

Or. de

Pozměňovací návrh 171
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě 
i na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v dalších 
odvětvích a v zájmu ochrany práv 
vyslaných pracovníků je nutno zajistit, aby 
každý zúčastněný dodavatel mohl být 
činěn odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům byly zaplaceny veškeré 
dlužné částky.
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Or. de

Pozměňovací návrh 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

(24) S cílem omezit případy zneužití u 
subdodávek a v zájmu ochrany práv 
vyslaných pracovníků je nutno zajistit, aby 
odpovědnost za zaplacení veškerých 
nároků vyslaným pracovníkům nesli 
všichni dodavatelé v subdodavatelském 
řetězci.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

(24) S cílem omezit případy zneužití u 
subdodávek a v zájmu ochrany práv 
vyslaných pracovníků je nutno ve všech 
sektorech zajistit, aby odpovědnost za 
zaplacení veškerých nároků vyslaným 
pracovníkům nesli všichni dodavatelé 
v subdodavatelském řetězci.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby byla přijata odvětvová 
pravidla.
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neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě 
i na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i 
na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
či nepřímým subdodavatelem, mohl být 
společně se zaměstnavatelem nebo místo 
něj činěn odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i 
na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i 
na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek v některých odvětvích a 
v zájmu ochrany práv vyslaných 
pracovníků je nutno zajistit, aby v tomto 
odvětví alespoň dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel přímým subdodavatelem, 
mohl být společně se zaměstnavatelem 
nebo místo něj činěn odpovědným za to, 
aby vyslaným pracovníkům zaplatil čistou 
minimální mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i 
na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání (24) Vzhledem k tomu, že při 
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subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i 
na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.

přeshraničním poskytování služeb stále 
více převažuje využívání subdodávek, a 
v zájmu ochrany práv vyslaných 
pracovníků je nutno zajistit, aby v tomto 
odvětví alespoň dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel přímým subdodavatelem, 
mohl být společně se zaměstnavatelem 
nebo místo něj činěn odpovědným za to, 
aby vyslaným pracovníkům zaplatil čistou 
minimální mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 
1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude 
činěn odpovědným, pokud vynaložil 
náležitou péči. To může zahrnovat 
preventivní opatření týkající se důkazu 
poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i 
na základě informací pocházejících od 
vnitrostátních orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění zcela jednoznačného právního postavení vyslaných pracovníků a ochrany 
podniků, které jednají v dobré víře, musí odpovědnost vždy nést bezprostřední zaměstnavatel 
bez ohledu na to, jakou pozici zaujímá v řetězci subdodavatelů.

Pozměňovací návrh 180
Csaba Őry

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. hu
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Pozměňovací návrh 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v vypouští se
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souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

(25) Členské státy mohou zavést nebo 
nadále uplatňovat přísnější ustanovení 
týkající se nároků vyslaných pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 187
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi za nedodržení povinností 
vyplývajících z této směrnice rovněž 
odpovědní jiní dodavatelé anebo jejich 
odpovědnost může být omezena, a to po 
konzultaci se sociálními partnery na 

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi za nedodržení povinností 
vyplývajících z této směrnice rovněž 
odpovědní jiní dodavatelé, a to po 
konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.
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vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Členské státy mohou zavést nebo 
nadále uplatňovat přísnější ustanovení 
týkající se všeobecné odpovědnosti 
dodavatelů.

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 190
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Csaba Őry

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 

vypouští se
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požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

Or. hu

Pozměňovací návrh 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 

vypouští se
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usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění zcela jednoznačného právního postavení vyslaných pracovníků a ochrany 
podniků, které jednají v dobré víře, musí odpovědnost vždy nést bezprostřední zaměstnavatel 
bez ohledu na to, jakou pozici zaujímá v řetězci subdodavatelů.
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Pozměňovací návrh 195
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 

(26) Ustanoveními této směrnice nejsou 
nijak omezeny stávající systémy 
dodržování pravidel dodavatelského 
řetězce, které jsou v členských státech již 
zavedeny a zajišťují pracovníkům lepší 
podmínky a ochranu.
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příspěvků na sociální zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým či 
nepřímým subdodavatelem je poskytovatel 
služeb usazený v jiném členském státě a 
vysílající pracovníky, je odůvodněná v 
převažujícím veřejném zájmu sociální 
ochrany pracovníků. Tito vyslaní 
pracovníci nesmí být ve stejné situaci jako 
pracovníci zaměstnaní subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 

(26) Povinnost stanovit zvláštní pravidla 
pro dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
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být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Tato směrnice a směrnice 96/71/ES 
se rovněž vztahuje na dopravní podniky, 
které nepůsobí v oblasti námořní dopravy 
a vysílají pracovníky do jiných členských 
států, včetně letecké a nákladní dopravy a 
kabotáže, jak jsou uznány v 17. bodě 
odůvodnění nařízení č. 1072/2009/ES 
Evropského parlamentu a Rady o 
společných pravidlech pro přístup na 
mezinárodní trh silniční přepravy zboží.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Jsou-li vyslaní pracovníci přímými 
zaměstnanci dodavatele, mají veřejné a 
soukromé subjekty, které jsou koncovými 
klienty, rovněž povinnost dohlédnout na 
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to, aby byla dodržována práva těchto 
pracovníků, a v tomto ohledu hrají 
důležitou úlohu. Nástroj společné a 
nerozdílné odpovědnosti, který platí pro 
dodavatele, jejichž vyslaní pracovníci jsou 
zaměstnanci subdodavatele, by měl 
stejným způsobem platit pro klienty, 
jejichž vyslaní pracovníci jsou 
zaměstnanci dodavatele, jelikož může dojít 
k tomu, že se pracovníci vyslaní tímto 
dodavatelem nachází ve stejné situaci jako 
pracovníci zaměstnaní podnikem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen klient, a to z hlediska možnosti 
uplatnit nárok na neproplacenou mzdu 
nebo na vrácení neoprávněně stržených 
daní či příspěvků na sociální zabezpečení. 
Tato opatření by se však neměla vztahovat 
na soukromé osoby, které ve svém 
postavení nemohou provádět stejné 
kontroly jako koncoví klienti z oblasti 
obchodu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Rozdíly mezi systémy členských států 
pro prosazování uložených správních pokut 
a/nebo sankcí v přeshraničních situacích 
jsou škodlivé pro řádné fungování 
vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, 
ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné 
úrovně ochrany vysílaných pracovníků v 
celé Unii.

(27) Rozdíly mezi systémy členských států 
pro prosazování uložených správních pokut 
a/nebo sankcí v přeshraničních situacích 
jsou škodlivé pro řádné fungování 
vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, 
ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné 
úrovně ochrany vysílaných pracovníků v 
celé Unii. Jsou-li tyto pokuty a sankce 
uloženy za nedodržování pracovních 
podmínek stanovených soudy pro 
pracovněprávní spory nebo kolektivními 
smlouvami, musí být vymahatelné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Rozdíly mezi systémy členských států 
pro prosazování uložených správních 
pokut a/nebo sankcí v přeshraničních 
situacích jsou škodlivé pro řádné fungování 
vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, 
ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné 
úrovně ochrany vysílaných pracovníků v 
celé Unii.

(27) Rozdíly mezi systémy členských států 
pro prosazování správních pokut a/nebo 
sankcí uložených v souvislosti s případy 
vyslání pracovníků v souladu s touto 
směrnicí a se směrnicí 96/71/ES 
v přeshraničních situacích jsou škodlivé 
pro řádné fungování vnitřního trhu a hrozí, 
že by mohly ztížit, ne-li přímo znemožnit 
zajištění rovnocenné úrovně ochrany 
vysílaných pracovníků v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Účinné prosazování hmotných 
pravidel v oblasti vysílání pracovníků za 
účelem poskytování služeb by mělo být 
zajištěno prostřednictvím zvláštních 
opatření zaměřených na přeshraniční 
vymáhání uložených správních pokut a 
sankcí. Základním předpokladem k 
zajištění vyšší, obdobnější a srovnatelnější 
úrovně ochrany nezbytné k řádnému 
fungování vnitřního trhu je proto 
sbližování právních předpisů členských 
států v této oblasti.

(28) Účinné prosazování hmotných 
pravidel v oblasti vysílání pracovníků za 
účelem poskytování služeb by mělo být 
zajištěno prostřednictvím zvláštních 
opatření zaměřených na přeshraniční 
vymáhání správních pokut a sankcí 
uložených v souvislosti s případy vyslání 
pracovníků v souladu s touto směrnicí a 
se směrnicí 96/71/ES. Základním 
předpokladem k zajištění vyšší, obdobnější 
a srovnatelnější úrovně ochrany nezbytné k 
řádnému fungování vnitřního trhu je proto 
sbližování právních předpisů členských 
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států v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Přijetím společných pravidel pro 
poskytování vzájemné pomoci a podpory 
pro donucovací opatření a související 
náklady, jakož i přijetím jednotných 
požadavků pro oznamování rozhodnutí o 
uložených správních sankcích a pokutách 
by se měla vyřešit řada praktických 
problémů s přeshraničním prosazováním 
právních předpisů a zajistit lepší 
komunikace a prosazování takových 
rozhodnutí pocházejících z jiného 
členského státu.

(29) Přijetím společných pravidel pro 
poskytování vzájemné pomoci a podpory 
pro donucovací opatření a související 
náklady, jakož i přijetím jednotných 
požadavků pro oznamování rozhodnutí o 
správních sankcích a pokutách, které byly 
uloženy v souvislosti s případy vyslání 
pracovníků v souladu s touto směrnicí a 
se směrnicí 96/71/ES, by se měla vyřešit 
řada praktických problémů s přeshraničním 
prosazováním právních předpisů a zajistit 
lepší komunikace a prosazování takových 
rozhodnutí pocházejících z jiného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších 
pravidel, pokud jde o přeshraniční 
vymáhání sankcí a pokut, a potřebu 
jednotnějších kritérií pro následné postupy 
v případě jejich nezaplacení, neměla by 
jimi být dotčena pravomoc členských států 
určit svůj systém sankcí a pokut nebo 
opatření k vymáhání pohledávek, které 
jsou k dispozici podle jejich vnitrostátních 

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších 
pravidel, pokud jde o přeshraniční 
vymáhání sankcí a pokut v souvislosti s 
případy vyslání pracovníků v souladu 
s touto směrnicí a se směrnicí 96/71/ES, a 
potřebu jednotnějších kritérií pro následné 
postupy v případě jejich nezaplacení, 
neměla by jimi být dotčena pravomoc 
členských států určit svůj systém sankcí a 
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právních předpisů. pokut nebo opatření k vymáhání 
pohledávek, které jsou k dispozici podle 
jejich vnitrostátních právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších 
pravidel, pokud jde o přeshraniční 
vymáhání sankcí a pokut, a potřebu 
jednotnějších kritérií pro následné postupy 
v případě jejich nezaplacení, neměla by 
jimi být dotčena pravomoc členských států 
určit svůj systém sankcí a pokut nebo 
opatření k vymáhání pohledávek, které 
jsou k dispozici podle jejich vnitrostátních 
právních předpisů.

(Netýká se českého znění.).

Or. pl

Odůvodnění

Jazyková úprava (týká se pouze polského znění).

Pozměňovací návrh 207
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Cílem této směrnice není vytvořit 
harmonizované předpisy pro soudní 
spolupráci, soudní příslušnost nebo 
uznávání a prosazování rozhodnutí v 

(31) Cílem této směrnice není vytvořit 
harmonizované předpisy pro soudní 
spolupráci, soudní příslušnost nebo 
uznávání a prosazování rozhodnutí v 
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občanských a obchodních věcech, ani se 
zabývat rozhodným právem.

občanských a obchodních věcech, ani se 
zabývat rozhodným právem či omezit 
kontrolní mechanismy využívané 
členskými státy.

Or. de

Pozměňovací návrh 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice.

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice. Problém s prosazováním 
směrnice 96/71/ES i nadále spočívá v 
nedostatečné spolupráci mezi členskými 
státy. Kvůli tomu nelze vytvořit rovné 
podmínky pro podniky a zajistit ochranu 
pracovníků. Pokud členské státy 
nedodržují ustanovení této směrnice a 
směrnice 96/71/ES, měla by Komise v 
souladu se Smlouvou o Evropské unii 
přijmout právní kroky.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
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dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice.

dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice. Pokud členské státy nedokážou 
plně dostát požadavkům stanoveným touto 
směrnicí, měla by Komise zahájit řízení o 
nesplnění povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečné provádění stávající směrnice vedlo k mnoha rozsudkům Soudního dvora, které 
ovšem převážně neřeší obecnější problém vyplývající z nedodržování předpisů. Je nezbytné, 
aby všechny subjekty uznaly význam náležitého provádění této směrnice, a tím chránily práva 
pracovníků a zajistily bezproblémové fungování jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice.

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice. Problém s prosazováním 
směrnice 96/71/ES bohužel i nadále 
spočívá v nedostatečné spolupráci mezi 
členskými státy, kvůli níž nelze vytvořit 
rovné podmínky pro podniky a zajistit 
ochranu pracovníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice.

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Odůvodnění

Jazyková úprava (týká se pouze polského znění).

Pozměňovací návrh 212
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice.

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice. Pokud členské státy nedokážou 
plně dostát požadavkům stanoveným touto 
směrnicí, měla by Komise přistoupit 
k zahájení řízení o nesplnění povinnosti.

Or. en



AM\919866CS.doc 87/89 PE500.574v01-00

CS

Pozměňovací návrh 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tato směrnice respektuje základní 
práva a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména pokud jde o ochranu osobních 
údajů (článek 8), svobodnou volbu 
povolání a právo pracovat (článek 15), 
svobodu podnikání (článek 16), právo na 
kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), 
právo na slušné a spravedlivé pracovní 
podmínky (článek 31) a právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
(článek 47), a musí být provedena v 
souladu s těmito právy a zásadami.

(33) Tato směrnice a směrnice 96/71/ES 
respektují základní práva a zachovávají 
zásady uznané zejména v Evropské 
úmluvě o lidských právech, úmluvách 
Mezinárodní organizace práce a v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
pokud jde o ochranu osobních údajů 
(článek 8), svobodnou volbu povolání a 
právo pracovat (článek 15), svobodu 
podnikání (článek 16), právo na rovné 
zacházení (článek 20), nediskriminaci 
(článek 21), právo na kolektivní 
vyjednávání a akce (článek 28), právo na 
slušné a spravedlivé pracovní podmínky 
(článek 31) a právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces (článek 47), a 
musí být provedena v souladu s těmito 
právy a zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tato směrnice respektuje základní 
práva a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména pokud jde o ochranu osobních 
údajů (článek 8), svobodnou volbu 

(33) Tato směrnice respektuje základní 
práva a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména pokud jde o ochranu osobních 
údajů (článek 8), svobodnou volbu 
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povolání a právo pracovat (článek 15), 
svobodu podnikání (článek 16), právo na 
kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), 
právo na slušné a spravedlivé pracovní 
podmínky (článek 31) a právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
(článek 47), a musí být provedena v 
souladu s těmito právy a zásadami.

povolání a právo pracovat (článek 15), 
svobodu podnikání (článek 16), právo na 
kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), 
právo na slušné a spravedlivé pracovní 
podmínky (článek 31) a právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
(článek 47), a v příslušných úmluvách 
Mezinárodní organizace práce, a musí být 
provedena v souladu s těmito právy a 
zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Základní sociální práva by neměla 
být zpochybňována na základě 
hospodářských svobod. Tato směrnice by 
tudíž měla posílit prosazování směrnice 
96/71/ES, a to především s ohledem na 
právní nejistotu, kterou vyvolaly rozsudky 
Evropského soudního dvora, zejména ve 
věcech Viking (C-438/05), Laval (C-
341/05), Rüffert (C-346/06) a Komise vs. 
Lucembursko (C-319/06).

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
stanovit společný obecný rámec 
příslušných ustanovení, opatření a 
kontrolních mechanismů nezbytných pro 
lepší a jednotnější provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES v praxi, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a z důvodu rozsahu a 
účinků opatření ho tudíž může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je k dosažení 
tohoto cíle nezbytné.

(34) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
uceleně posílit kontrolní mechanismy 
a opatření členských států a stanovit 
společný obecný rámec příslušných 
ustanovení, opatření a kontrolních 
mechanismů nezbytných pro lepší a 
jednotnější provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES v praxi, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a z důvodu rozsahu a 
účinků opatření ho tudíž může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je k dosažení 
tohoto cíle nezbytné.

Or. de


