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Predlog spremembe  319 

Thomas Mann 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za doseganje ciljev iz člena 2 bo platforma 

skrbela za: 

Za doseganje ciljev iz člena 2 bo platforma 

ob spoštovanju in varovanju nacionalnih 

pristojnosti skrbela za: 

Or. de 

 

Predlog spremembe  320 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) razvoj strokovnega znanja in analiz, (b) razvoj strokovnega znanja in analiz za 

uvedbo učinkovitih nadzornih 

mehanizmih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  321 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) usklajevanje čezmejnih operativnih 

ukrepov. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  322 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) usklajevanje čezmejnih operativnih 

ukrepov. 

(c) opredelitev priložnosti za usklajevanje, 

omogočanje in spodbujanje praktičnih, 

učinkovitih in uspešnih čezmejnih 

operativnih ukrepov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  323 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) usklajevanje čezmejnih operativnih 

ukrepov. 

(c) spodbujanje čezmejnih operativnih 

ukrepov in komunikacije med uradniki na 

lokalni in regionalni ravni obmejnih regij 

v zvezi s temi ukrepi.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  324 

Maria Arena 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) izdajanje mnenj o vprašanjih, 

povezanih z delom na črno. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  325 

Jérôme Lavrilleux 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) dajanje vsakoletnih konkretnih 

priporočil državam članicam. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  326 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) navedbo posledic neukrepanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  327 

Brando Benifei 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) prispevek k procesu evropskega 

semestra prek sodelovanja s Komisijo in 

Svetom pri pripravi analiz in priporočil. 

Or. en 
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Predlog spremembe  328 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) obravnavo vprašanj, povezanih s 

preprečevanjem dela na črno in 

odvračanjem od njega. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  329 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (cb) razvoj in predlaganje učinkovitih in 

uspešnih instrumentov in ukrepov 

politike. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  330 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo 

platforma izvajala zlasti naslednje naloge: 

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo 

platforma izvajala zlasti naslednje pobude: 

Or. en 
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Predlog spremembe  331 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo 

platforma izvajala zlasti naslednje naloge: 

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo 

platforma izvajala zlasti naslednje 

nezavezujoče naloge: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  332 

Thomas Mann 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo 

platforma izvajala zlasti naslednje naloge: 

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo 

platforma ob spoštovanju in varovanju 

nacionalnih pristojnosti izvajala zlasti 

naslednje naloge: 

Or. de 

 

Predlog spremembe  333 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka -a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) opredelitev novih oblik dela na črno 

glede na najnovejše dogodke na trgu dela, 

da bi se soočili z vsemi pojavnimi 

oblikami, 

Or. en 
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Predlog spremembe  334 

Elena Gentile 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) izboljšanje poznavanja problematike 

dela na črno s pomočjo skupnih konceptov, 

merskih orodij ter spodbujanja skupne 

primerjalne analize in povezanih ustreznih 

kazalnikov, 

(a) izboljšanje poznavanja problematike 

dela na črno in urejanje delovnih mest s 

pomočjo skupnih konceptov, pogodbenih 

instrumentov, ki so že bili uspešno 

preizkušeni v nekaterih državah članicah 

in ki bi morali postati primeri dobre 

prakse, kot so na primer pogodbe o 

usklajevanju in postopnosti, in sicer tako, 

da se najprej uvedejo v nekaterih 

sektorjih, nato pa še v drugih, da bi 

ponovno vzpostavili zakonitost, podjetjem, 

ki bi te prakse izvajala, pa odobrili znatne 

spodbude z vidika davkov in prispevkov; 

merjenja ter spodbujanja skupne 

primerjalne analize in povezanih ustreznih 

kazalnikov, 

Or. it 

Obrazložitev 

Pogodbe o usklajevanju in postopnosti v Italiji ureja člen 23 predpisa 196/1997. Uporabljajo 

se zlasti v proizvodnem sektorju (tekstil, strojna oprema, obutev). 

Predlog spremembe  335 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) izboljšanje poznavanja problematike 

dela na črno s pomočjo skupnih konceptov, 

merskih orodij ter spodbujanja skupne 

primerjalne analize in povezanih ustreznih 

(a) izboljšanje poznavanja problematike 

dela na črno in dela nezakonitih 

priseljencev brez pravnega statusa s 

pomočjo skupnih konceptov, merskih 

orodij ter spodbujanja skupne primerjalne 
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kazalnikov, analize in povezanih ustreznih kazalnikov, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  336 

Danuta Jazłowiecka 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) izboljšanje poznavanja problematike 

dela na črno s pomočjo skupnih 

konceptov, merskih orodij ter spodbujanja 
skupne primerjalne analize in povezanih 

ustreznih kazalnikov, 

(a) izboljšanje poznavanja problematike 

dela na črno s skupnimi koncepti, 

merskimi orodji ter spodbujanjem skupne 

primerjalne analize in raziskav ter 

povezanih ustreznih kazalnikov, 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  337 

Maria Arena 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) izboljšanje poznavanja in vzajemnega 

razumevanja različnih nacionalnih 

sistemov delovnih inšpekcij in prakse pri 

spoprijemanju z delom na črno ter 

pravnih okvirov za ukrepanje in 

poglobitev splošnega védenja in 

posebnega panožnega poznavanja 

prekarnih delovnih razmer in neenakih 

pogojev pri plačilu in varstvu oseb, ki 

delajo na črno; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  338 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) izboljšanje prehoda iz neuradnega v 

uradno gospodarstvo ob spoštovanju 

temeljnih pravic delavcev in zagotavljanju 

zaposlenosti, dohodkovne varnosti, 

socialne zaščite in drugih socialnih 

politik, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  339 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) izboljšanje znanja in vzajemnega 

razumevanja različnih nacionalnih 

sistemov in praks na področju dela na 

črno ter metod in zakonodajnih okvirov za 

ukrepanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  340 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) izboljšanje znanja in vzajemnega 

razumevanja različnih nacionalnih 
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sistemov delovnih inšpekcij in praks na 

področju boja proti delu na črno, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  341 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) oblikovanje priporočil za preprečitev, 

da bi delovna mesta uradnega 

gospodarstva prešla v neuradno 

gospodarstvo, in sicer s spodbujanjem 

prijavljenega dela in dostojnih delovnih 

mest, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  342 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Inês Cristina Zuber 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) preučitev odnosa med finančno 

situacijo držav članic in njenimi učinki na 

delo na črno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  343 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ac) spodbujanje izmenjave podatkov in 

informacij med državami članicami, da bi 

zagotovili smernice za obravnavo 

različnih oblik netipične zaposlitve in 

samozaposlitve, ker je treba jasno 

opredeliti lažno samozaposlitev, ki vodi v 

zlorabo socialnih pravic delavcev, 

izkrivljanje konkurence in socialni 

damping; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  344 

Danuta Jazłowiecka 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno, 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi in kaznovalnimi ukrepi ter 

ukrepi, ki spodbujajo in pospešujejo 

prijavo zaposlitve, 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  345 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

(b) izmenjava primerov najboljše prakse 

za analizo učinkovitost različnih ukrepov 

politike za zmanjševanje pogostosti dela na 

črno, vključno s preventivo ter 
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odvračilnimi ukrepi na splošno, odvračanjem in ukrepi omogočanja na 

splošno, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  346 

Theresa Griffin, Siôn Simon, Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno, 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno, ter tudi 

analiz učinkovitosti in posledic različnih 

ukrepov, namenjenih za spodbujanje 

ureditve delovnih mest, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  347 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno, 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno, ter 

obravnava postopkov za prijavo dela in po 

potrebi podpora za delavce, ki se soočajo s 

tem problemom.  

Or. en 
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Predlog spremembe  348 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno, 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno; analiza, 

zakaj je v nekaterih državah članicah in 

regijah manj dela na črno kot v drugih, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  349 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno, vključno s 

preventivnimi ter kaznovalnimi in 

odvračilnimi ukrepi na splošno, 

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih 

ukrepov politike za zmanjševanje 

pogostosti dela na črno in dela nezakonitih 

priseljencev brez pravnega statusa, 

vključno s preventivnimi ter kaznovalnimi 

in odvračilnimi ukrepi na splošno, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  350 

Jérôme Lavrilleux 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) opredelitev vrste konkretnih orodij, s 

katerimi bo delo na črno postalo manj 

privlačno; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  351 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) razvoj orodij za zagotavljanje 

stabilnega in predvidljivega 

zakonodajnega okvira, na primer za 

preprečevanje prekomerne obdavčitve 

dela z uporabo metod, kot so davčne 

olajšave in poenostavljeni sistemi za 

plačevanje obveznosti glede davkov in 

socialnih prispevkov, da bi delavce 

odvrnili od dela na črno;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  352 

Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, vključno 

z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, 

(c) vzpostavitev učinkovitih orodij, na 

primer interaktivne banke znanja različnih 

praks in ukrepov v okviru Eurofounda, 

vključno z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno ter spodbujanje ureditve delovnih 
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mest, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  353 

Maria Arena 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, vključno 

z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, vključno 

z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za boj proti 

delu na črno in odvračanje od njega, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  354 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, 

vključno z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, 

(c) vzpostavitev učinkovitih orodij, na 

primer interaktivne banke znanja o 

različnih praksah in ukrepih na podlagi 

različnih modelov trga dela, in ocena 

njihove uporabe v različnih sistemih trga 

dela, vključno z dvostranskimi in 

večstranskimi sporazumi ter sporazumi na 

ravni Unije, ki se uporabljajo v državah 

članicah za preprečevanje in odvračanje od 

dela na črno, 

Or. en 
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Predlog spremembe  355 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, vključno 

z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, vključno 

z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, da bi opredelili nove možnosti za 

politične pobude; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  356 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, vključno 

z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, vključno 

z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno in dela nezakonitih priseljencev brez 

pravnega statusa, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  357 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke 

znanja različnih praks in ukrepov, vključno 

z dvostranskimi sporazumi, ki se 

uporabljajo v državah članicah za 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, 

(c) vzpostavitev učinkovitih orodij, na 

primer banke znanja različnih praks in 

ukrepov, vključno z dvostranskimi 

sporazumi, ki se uporabljajo v državah 

članicah za preprečevanje in odvračanje od 

dela na črno, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  358 

Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, 

(d) oblikovanje smernic za inšpektorje, 

priročnikov o dobrih praksah in skupnih 

načel inšpekcijskih pregledov za boj proti 

delu na črno, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  359 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov 

za boj proti delu na črno, 

(d) razvoj nezavezujočih orodij, kot so 

smernice za izvrševanje, priročniki o 

dobrih praksah in skupna načela 

inšpekcijskih pregledov za boj proti delu 

na črno, 

Or. en 
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Predlog spremembe  360 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, 

(d) sprejetje smernic za inšpektorje, 

priročnikov o dobrih praksah in skupnih 

načel inšpekcijskih pregledov za boj proti 

delu na črno in njegovo odpravo, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  361 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, 

(d) oblikovanje in spodbujanje smernic s 

primeri najboljše prakse za inšpektorje, 

priročnikov o dobrih praksah in skupnih 

načel inšpekcijskih pregledov za boj proti 

delu na črno, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  362 

Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, 

(d) oblikovanje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobri praksi in 

skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno. Zaradi čezmejne in 
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evropske razsežnosti tega vprašanja 

države članice obvestijo platformo o 

obsegu izvajanja teh smernic in napredku 

pri boju proti delu na črno. 

Or. es 

Obrazložitev 

Naloge platforme bodo z informacijami, ki jih ji posredujejo države članice o obsegu 

izvajanja teh smernic in napredku pri boju proti delu na črno, dobile dodano vrednost. 

Predlog spremembe  363 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, 

(d) sprejetje smernic za inšpektorje, 

priročnikov o dobrih praksah in skupnih 

načel sistematskih inšpekcijskih pregledov 

za boj proti delu na črno, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  364 

Thomas Mann 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, ki sledijo načelu, da 

ne omejujejo ali slabijo obstoječih 

postopkov; 

Or. de 
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Predlog spremembe  365 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah 

in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno, 

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za 

inšpektorje, priročnikov o dobri praksi in 

skupnih načel inšpekcijskih pregledov za 

boj proti delu na črno in delu nezakonitih 

priseljencev brez pravnega statusa, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  366 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  367 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje (e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 
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tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  368 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, 

(e) razvoj oblik tesnega in učinkovitega 

sodelovanja za povečanje zmogljivosti 

organov izvrševanja za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno z 

opredelitvijo smernic za izvajanje 

najboljše prakse pri skupnih operacijah, 

kot so inšpekcijski pregledi in izmenjava 

osebja, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  369 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, 

(e) razvoj oblik tesnega in učinkovitega 

sodelovanja za povečanje zmogljivosti za 

reševanje in obravnavanje čezmejnih 

vidikov dela na črno, in sicer z 

oblikovanjem in sprejetjem skupnega 

okvira, vključno z zavezujočimi 

smernicami za skupne operacije, kot so 

inšpekcijski pregledi in izmenjava osebja, 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  370 

Maria Arena 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, ter oblikovanje skupne 

podatkovne zbirke o vključenosti v 

različne sisteme socialnega varstva držav 

članic, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  371 

Thomas Mann 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, ter spodbujanjem 

učinkovitega in strogega nadzora; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  372 

Dominique Martin 
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Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno s 

sprejetjem skupnega okvira za skupne 

operacije, kot so inšpekcijski pregledi in 

izmenjava osebja, 

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje 

tehničnih zmogljivosti za reševanje 

čezmejnih vidikov dela na črno in dela 

nezakonitih priseljencev brez pravnega 

statusa s sprejetjem skupnega okvira za 

skupne operacije, kot so inšpekcijski 

pregledi in izmenjava osebja, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  373 

Jérôme Lavrilleux 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) dajanje priporočil Komisiji o tem, 

kako veljavna zakonodaja o napotitvi 

delavcev vpliva na delo na črno; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  374 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) povečanje zmogljivosti organov 

izvrševanja, da bi bolje reševali čezmejne 

vidike, vključno z zadostnimi kadrovskimi 

viri, viri usposabljanja in finančnimi viri.  
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Or. en 

 

Predlog spremembe  375 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) razvoj okvira za dejavnosti 

izvrševanja, vključno s trajanjem, 

pogostostjo in vsebino, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  376 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) preučitev načinov za izboljšanje 

izmenjave podatkov v skladu s pravili 

Unije o varstvu podatkov, vključno s 

preučitvijo možnosti za uporabo 
informacijskega sistema za notranji trg 

(IMI) ter elektronske izmenjave informacij 

o socialni varnosti (EESSI), 

(f) preučitev načinov za zanesljivo in hitro 

izmenjavo ustreznih podatkov v skladu z 

nacionalnimi pravili in pravili Unije o 

varstvu in zaupnosti podatkov, 

spodbujanje uporabe informacijskega 

sistema za notranji trg (IMI), 

vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 

1024/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta, ter elektronske izmenjave informacij 

o socialni varnosti (EESSI), 

Or. en 

 

Predlog spremembe  377 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka f 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) preučitev načinov za izboljšanje 

izmenjave podatkov v skladu s pravili 

Unije o varstvu podatkov, vključno s 

preučitvijo možnosti za uporabo 

informacijskega sistema za notranji trg 

(IMI) ter elektronske izmenjave informacij 

o socialni varnosti (EESSI), 

(f) izboljšanje izmenjave podatkov v 

skladu s pravili Unije o varstvu podatkov, 

vključno s preučitvijo možnosti za uporabo 

informacijskega sistema za notranji trg 

(IMI) ter elektronske izmenjave informacij 

o socialni varnosti (EESSI), 

Or. en 

 

Predlog spremembe  378 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) preučitev načinov za izboljšanje 

izmenjave podatkov v skladu s pravili 

Unije o varstvu podatkov, vključno s 

preučitvijo možnosti za uporabo 

informacijskega sistema za notranji trg 

(IMI) ter elektronske izmenjave informacij 

o socialni varnosti (EESSI), 

(f) preučitev načinov za izboljšanje 

izmenjave podatkov, vključno s preučitvijo 

možnosti za uporabo informacijskega 

sistema za notranji trg (IMI) ter 

elektronske izmenjave informacij o 

socialni varnosti (EESSI), 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  379 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) preučitev načinov za izboljšanje 

izmenjave podatkov v skladu s pravili 

Unije o varstvu podatkov, vključno s 

preučitvijo možnosti za uporabo 

(f) preučitev načinov za vzpostavitev 

zanesljivega in učinkovitega sistema za 

hitro izmenjavo podatkov in za izboljšanje 

izmenjave podatkov v skladu s pravili 
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informacijskega sistema za notranji trg 

(IMI) ter elektronske izmenjave informacij 

o socialni varnosti (EESSI), 

Unije o varstvu podatkov, vključno s 

preučitvijo možnosti za uporabo 

informacijskega sistema za notranji trg 

(IMI) ter elektronske izmenjave informacij 

o socialni varnosti (EESSI), 

Or. en 

 

Predlog spremembe  380 

Agnes Jongerius, Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) prispevanje k opredelitvi določb 

Unije, ki so izpostavljene možnosti zlorabe 

ali neustrezne uporabe v zvezi z delom na 

črno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  381 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) razvoj zmogljivost za stalno 

usposabljanje izvršilnih organov in 

sprejetje skupnega okvira za izvedbo 

skupnih usposabljanj, 

(g) razvoj in izboljšanje zmogljivost za 

stalno usposabljanje izvršilnih organov in 

sprejetje skupnega okvira za izvedbo 

skupnih usposabljanj v skladu s konvencijo 

MOD št. 81 o delovni inšpekciji, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  382 

Marita Ulvskog 
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Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) priprava in objava informacij za lažje 

delovanje zadevnih organov, predvsem 

nacionalnih sistemov delovnih inšpekcij, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  383 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) opredelitev šibkih točk pri izvrševanju 

zakonodaje Unije, ki lahko vodijo v 

zlorabe v zvezi z delom na črno, predvsem 

z lažno samozaposlitvijo in družbami 

„poštni nabiralnik“, in takojšnje 

poročanje o tem Komisiji, Evropskemu 

parlamentu, Svetu in vsem drugim 

deležnikom,  

Or. en 

 

Predlog spremembe  384 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno, vključno s podporo za 

izvajanje priporočil za posamezne države 

članice, ki se nanašajo na preprečevanje 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno. 
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ali boj proti delu na črno, ki jih izda Svet, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  385 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno, vključno s podporo za 

izvajanje priporočil za posamezne države 

članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali 

boj proti delu na črno, ki jih izda Svet, 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno, vključno s podporo za 

izvajanje priporočil za posamezne države 

članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali 

boj proti delu na črno, ki jih izda Svet, in 

po potrebi sprožitev korektivnih ukrepov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  386 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno, vključno s podporo za 

izvajanje priporočil za posamezne države 

članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali 

boj proti delu na črno, ki jih izda Svet, 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno in delu nezakonitih 

priseljencev brez pravnega statusa, 

vključno s podporo za izvajanje priporočil 

za posamezne države članice, ki se 

nanašajo na preprečevanje ali boj proti delu 

na črno, ki jih izda Svet, 

Or. fr 
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Predlog spremembe  387 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno, vključno s podporo za 

izvajanje priporočil za posamezne države 

članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali 

boj proti delu na črno, ki jih izda Svet, 

(h) organizacija medsebojnih pregledov za 

spremljanje napredka držav članic pri boju 

proti delu na črno, vključno s podporo za 

izvajanje priporočil Sveta posameznim 

državam članicam, ki se nanašajo na 

preprečevanje ali boj proti delu na črno in 

delu nezakonitih priseljencev brez 

pravnega statusa, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  388 

Brando Benifei 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha) pomaga Komisiji pri pripravi osnutka 

skupnega poročila o zaposlovanju na 

področju preprečevanja in odvračanja od 

dela na črno ter ureditve delovnih mest in 

zagotavljanje podpore Svetu pri 

sprejemanju poročila. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  389 

Brando Benifei 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka h b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (hb) predložitev priporočil v zvezi s 

preprečevanjem in odvračanjem od dela 

na črno in ureditvijo delovnih mest 

pristojnemu odboru Evropskega 

parlamenta, ko ta pripravlja mnenje o 

evropskem semestru za usklajevanje 

ekonomskih politik: zaposlovanje in 

socialni vidiki v letnem pregledu rasti in 

izvajanje prednostnih nalog za tekoče leto. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  390 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) preučitev načinov za zmanjšanje 

regulativnega bremena za delodajalce in 

zaposlene pri upoštevanju zakonodaje na 

področju trga dela, davkov in 

zaposlovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  391 

Jutta Steinruck 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) priprava predlogov za učinkovitejše 

instrumente in pravila za zmanjšanje 

neprijavljenega dela ter mnenj k 

zakonodajnim in administrativnim 

pobudam, če te pobude lahko vplivajo na 
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neprijavljeno delo. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  392 

Jutta Steinruck 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 – točka i b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) uvedba evropskega mehanizma 

zgodnjega opozarjanja v primerih kršitev 

varnosti pri delu in v zvezi z 

neprijavljenim delom, ki bo spodbujal 

hitro izmenjavo informacij med državami 

članicami in se opiral na črno listo, da se 

pravočasno preprečijo zlorabe delavcev; 

poudarja, da bi se takšen mehanizem 

zgodnjega opozarjanja lahko zgledoval po 

obstoječem evropskem sistemu hitrega 

obveščanja za zaščito potrošnikov 

(RAPEX); 

Or. de 

 

Predlog spremembe  393 

Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) priprava metodologije za merjenje 

dela na črno in zbiranje kakovostnih 

podatkov o tem pojavu. 

Or. en 
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Predlog spremembe  394 

Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Pri izvajanju nalog platforma uporablja 

vse ustrezne virov informacij, vključno s 

študijami in večstranskimi projekti 

sodelovanja, ter upošteva ustrezne 

instrumente in strukture Unije ter izkušnje 

iz ustreznih dvostranskih sporazumov. 

Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z 

Eurofoundom in EU-OSHA. 

(2) Pri izvajanju nalog platforma uporablja 

vse ustrezne virov informacij, vključno s 

študijami in večstranskimi projekti 

sodelovanja, ter upošteva ustrezne 

instrumente in strukture Unije ter izkušnje 

iz ustreznih dvostranskih sporazumov. 

Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z 

Eurofoundom, zlasti pri razvoju 

interaktivne banke znanja, kar je dodatna 

naloga Agencije, in z EU-OSHA. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  395 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Pri izvajanju nalog platforma uporablja 

vse ustrezne virov informacij, vključno s 

študijami in večstranskimi projekti 

sodelovanja, ter upošteva ustrezne 

instrumente in strukture Unije ter izkušnje 

iz ustreznih dvostranskih sporazumov. 

Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z 

Eurofoundom in EU-OSHA. 

(2) Pri izvajanju nalog platforma uporablja 

vse ustrezne virov informacij, vključno s 

študijami in večstranskimi projekti 

sodelovanja, ter upošteva ustrezne 

instrumente in strukture Unije ter izkušnje 

iz ustreznih dvostranskih sporazumov. 

Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z 

Eurofoundom, zlasti pri razvoju 

interaktivne banke znanja, in EU-OSHA 

Or. en 
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Predlog spremembe  396 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Vsaka država članica imenuje enotno 

kontaktno točko, ki je članica platforme. 

Imenuje lahko tudi enega nadomestnega 

člana. 

(1) Vsaka država članica imenuje enotno 

kontaktno točko izmed pristojnih organov 

iz člena 1(2)(a).Imenuje lahko tudi enega 

nadomestnega člana, ki nadomesti enotno 

kontaktno točko, kadar je to potrebno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  397 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe in predstavnike socialnih 

partnerjev, ki imajo vlogo pri 

preprečevanju in/ali odvračanju od dela na 

črno, kot so inšpektorati za delo, organi za 

socialno varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, ter pri 

zaščiti delavcev, ki so žrtve tovrstnega 

dela, v nadaljnjem besedilu „organi 

izvrševanja“. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  398 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje visokega predstavnika in 

njegovega namestnika države članice 

vključijo vse javne organe, ki imajo vlogo 

pri preprečevanju in/ali odvračanju od dela 

na črno in urejanju delovnih mest znotraj 

države in v čezmejnem kontekstu, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „organi izvrševanja“. 

Vključijo tudi socialne partnerje in druge 

pomembne akterje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  399 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) Pri imenovanju enotne kontaktne 

točke bi se morale države članice 

posvetovati z vsemi ustreznimi javnimi 

organi, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „organi izvrševanja“. 

V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

Or. en 
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Predlog spremembe  400 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov 

lahko države članice vključijo vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „organi izvrševanja“. 

V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  401 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse organe, 

ki imajo vlogo pri preprečevanju in/ali 

odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „organi izvrševanja“. 

V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso bi morale vključiti tudi socialne 

partnerje. 

Or. en 
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Predlog spremembe  402 

Maria Arena 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri boju proti delu 

na črno in/ali odvračanju od njega, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „organi izvrševanja“. 

V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  403 

Thomas Mann 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo po njihovem mnenju 

vlogo pri preprečevanju in/ali odvračanju 

od dela na črno, kot so inšpektorati za delo, 

organi za socialno varnost, davčni organi, 

službe za zaposlovanje in migracijski 

organi, v nadaljnjem besedilu „izvršilni 

organi“. V skladu z nacionalno zakonodajo 

in/ali prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

Or. de 
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Predlog spremembe  404 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Lynn Boylan, Paloma López 

Bermejo 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi in službe za 

zaposlovanje, v nadaljnjem besedilu 

„organi izvrševanja“. V skladu z 

nacionalno zakonodajo in/ali prakso lahko 

vključijo tudi socialne partnerje. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  405 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov 

države članice vključijo vse javne organe, 

ki imajo vlogo pri preprečevanju in/ali 

odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, javne in zasebne 

službe za zaposlovanje in migracijski 

organi, v nadaljnjem besedilu „organi 

izvrševanja“. V skladu z nacionalno 

zakonodajo in/ali prakso vključijo tudi 

socialne partnerje. 

Or. en 
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Predlog spremembe  406 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno, kot so 

inšpektorati za delo, organi za socialno 

varnost, davčni organi, službe za 

zaposlovanje in migracijski organi, v 

nadaljnjem besedilu „izvršilni organi“. V 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso lahko vključijo tudi socialne 

partnerje. 

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi 

morale države članice vključiti vse javne 

organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju 

in/ali odvračanju od dela na črno ali 

neprijavljenega dela, kot so inšpektorati za 

delo, organi za socialno varnost, davčni 

organi, službe za zaposlovanje in 

migracijski organi, v nadaljnjem besedilu 

„organi izvrševanja“. V skladu z 

nacionalno zakonodajo in/ali prakso lahko 

vključijo tudi socialne partnerje. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  407 

Renate Weber, Marian Harkin, Martina Dlabajová 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V skladu z nacionalno zakonodajo so 

regionalni organi udeleženi pri 

imenovanju predstavnikov kot članov 

platforme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  408 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Enotna kontaktna točka lahko 

sodeluje na plenarnih zasedanjih 

platforme ter pri ostalih dejavnostih in v 

delovnih skupinah platforme, če je 

ustrezno.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  409 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

izvršilnih organov, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno. 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

organov, ki so vključeni v preprečevanje in 

odvračanje od dela na črno, ter po potrebi 

socialnih partnerjev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  410 

Maria Arena 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

izvršilnih organov, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno. 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

izvršilnih organov, ki so vključeni v 

preprečevanje dela na črno in boj proti 

njemu. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  411 

Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

izvršilnih organov, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno. 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

organov izvrševanja, v skladu z 

nacionalno zakonodajo in prakso pa tudi 

socialne partnerje in druge akterje, ki so 

vključeni v preprečevanje in odvračanje od 

dela na črno ali urejanje delovnih mest. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  412 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

izvršilnih organov, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno. 

(3) Države članice Komisiji predložijo 

seznam s kontaktnimi podatki vseh 

izvršilnih organov, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno ali neprijavljenega dela. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  413 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Enotna kontaktna točka je v zvezi z 

dejavnostmi platforme v stiku z vsemi 

izvršilnimi organi, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, in jamči za njihovo udeležbo na 

sestankih in/ali prispevek k dejavnostim 

platforme ali njenih delovnih skupin, če 

vključujejo vprašanja, ki se nanašajo na 

njihove pristojnosti. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  414 

Maria Arena 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Enotna kontaktna točka je v zvezi z 

dejavnostmi platforme v stiku z vsemi 

izvršilnimi organi, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, in jamči za njihovo udeležbo na 

sestankih in/ali prispevek k dejavnostim 

platforme ali njenih delovnih skupin, če 

vključujejo vprašanja, ki se nanašajo na 

njihove pristojnosti. 

(4) Enotna kontaktna točka je v zvezi z 

dejavnostmi platforme v stiku z vsemi 

izvršilnimi organi, ki so vključeni v 

preprečevanje dela na črno in boj proti 

njemu, in jamči za njihovo udeležbo na 

sestankih in/ali prispevek k dejavnostim 

platforme ali njenih delovnih skupin, če 

vključujejo vprašanja, ki se nanašajo na 

njihove pristojnosti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  415 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Enotna kontaktna točka je v zvezi z (4) Enotna kontaktna točka je v zvezi z 
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dejavnostmi platforme v stiku z vsemi 

izvršilnimi organi, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno, in jamči za njihovo udeležbo na 

sestankih in/ali prispevek k dejavnostim 

platforme ali njenih delovnih skupin, če 

vključujejo vprašanja, ki se nanašajo na 

njihove pristojnosti. 

dejavnostmi platforme v stiku z vsemi 

izvršilnimi organi, ki so vključeni v 

preprečevanje in odvračanje od dela na 

črno ali neprijavljenega dela, in jamči za 

njihovo udeležbo na sestankih in/ali 

prispevek k dejavnostim platforme ali 

njenih delovnih skupin, če vključujejo 

vprašanja, ki se nanašajo na njihove 

pristojnosti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  416 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se lahko 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni se v skladu s postopki, 

ki so jih določile njihove organizacije, 

udeležujejo sestankov platforme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  417 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se lahko 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se udeležijo 

sestankov platforme v skladu s postopki, ki 

so jih določile njihove organizacije. 
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določile njihove organizacije. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  418 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se lahko 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter iz sektorjev z visoko 

stopnjo neprijavljenega dela ali s posebno 

vlogo pri preprečevanju in odvračanju od 

dela na črno bi se morali aktivno 

udeleževati sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  419 

Thomas Mann 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se lahko 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se lahko 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. Z njihovo 

udeležbo se izboljša povezovanja v mrežo 

in sodelovanje pri skupnem boju proti 

neprijavljenemu delu. 

Or. de 
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Predlog spremembe  420 

Anthea McIntyre 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se lahko 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. 

(1) Predstavniki ustreznih socialnih 

partnerjev na medsektorski ravni ter tistih 

iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno 

se lahko udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  421 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno se lahko 

udeležijo sestankov platforme kot 

opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih 

določile njihove organizacije. 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z 

visoko stopnjo dela na črno ali 

neprijavljenega dela se lahko udeležijo 

sestankov platforme kot opazovalci, v 

skladu s postopki, ki so jih določile njihove 

organizacije. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  422 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Na podlagi predlogov medsektorskih in 

sektorskih socialnih partnerjev na ravni 

Unije to skupino opazovalcev sestavlja: 

(2) Na podlagi predlogov medsektorskih in 

sektorskih socialnih partnerjev na ravni 

Unije to skupino deležnikov, ki sodelujejo 

v platformi, sestavlja: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  423 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Na podlagi predlogov medsektorskih in 

sektorskih socialnih partnerjev na ravni 

Unije to skupino opazovalcev sestavlja: 

(2) Na podlagi predlogov medsektorskih in 

sektorskih socialnih partnerjev na ravni 

Unije to skupino predstavnikov socialnih 

partnerjev sestavlja: 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  424 

Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) največ 8 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje na medsektorski ravni 

(enakomerno porazdeljenih med 

organizacije delodajalcev in organizacije 

delavcev), 

(a) največ 8 predstavnikov socialnih 

partnerjev na medsektorski ravni 

(enakomerno porazdeljenih med 

organizacije delodajalcev in organizacije 

delavcev), 

Or. en 
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Predlog spremembe  425 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) največ 8 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje na medsektorski ravni 

(enakomerno porazdeljenih med 

organizacije delodajalcev in organizacije 

delavcev), 

(a) predstavniki socialnih partnerjev na 

medsektorski ravni (enakomerno 

porazdeljenih med organizacije 

delodajalcev in organizacije delavcev), 

Or. en 

 

Predlog spremembe  426 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) največ 8 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje na medsektorski ravni 

(enakomerno porazdeljenih med 

organizacije delodajalcev in organizacije 

delavcev), 

(a) največ osem predstavnikov socialnih 

partnerjev na medsektorski ravni 

(enakomerno porazdeljenih med 

organizacije delodajalcev in organizacije 

delavcev), 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  427 

Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje iz sektorjev z visoko 

(b) največ 10 predstavnikov socialnih 

partnerjev iz sektorjev z visoko stopnjo 
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stopnjo dela na črno (enakomerno 

porazdeljenih med organizacije 

delodajalcev in organizacije delavcev). 

dela na črno (enakomerno porazdeljenih 

med organizacije delodajalcev in 

organizacije delavcev). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  428 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje iz sektorjev z visoko 

stopnjo dela na črno (enakomerno 

porazdeljenih med organizacije 

delodajalcev in organizacije delavcev). 

(b) predstavniki socialnih partnerjev iz 

sektorjev z visoko stopnjo dela na črno 

(enakomerno porazdeljenih med 

organizacije delodajalcev in organizacije 

delavcev). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  429 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje iz sektorjev z visoko 

stopnjo dela na črno (enakomerno 

porazdeljenih med organizacije 

delodajalcev in organizacije delavcev). 

(b) največ deset predstavnikov socialnih 

partnerjev iz sektorjev z visoko stopnjo 

dela na črno (enakomerno porazdeljenih 

med organizacije delodajalcev in 

organizacije delavcev). 

Or. fr 
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Predlog spremembe  430 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje iz sektorjev z visoko 

stopnjo dela na črno (enakomerno 

porazdeljenih med organizacije 

delodajalcev in organizacije delavcev). 

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje iz sektorjev z visoko 

stopnjo dela na črno ali posebno vlogo pri 

preprečevanju in odvračanju od dela na 

črno (enakomerno porazdeljenih med 

organizacije delodajalcev in organizacije 

delavcev). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  431 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo 

socialne partnerje iz sektorjev z visoko 

stopnjo dela na črno (enakomerno 

porazdeljenih med organizacije 

delodajalcev in organizacije delavcev). 

(b) največ deset opazovalcev, ki 

predstavljajo socialne partnerje iz sektorjev 

z visoko stopnjo dela na črno ali 

neprijavljenega dela (enakomerno 

porazdeljenih med organizacije 

delodajalcev in organizacije delavcev). 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  432 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo) 



 

PE544.465v01-00 50/64 AM\1044250SL.doc 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) predstavniki organov, ki izrecno 

predstavljajo ali branijo interese delavcev, 

ki delajo na črno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  433 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Komisija usklajuje delo platforme in 

predseduje njenim sestankom. 

(1) Predsedstvo usklajuje delo platforme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  434 

Thomas Mann 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Komisija usklajuje delo platforme in 

predseduje njenim sestankom. 

(1) Komisija usklajuje delo platforme in 

sopredseduje njenim sestankom. Člani iz 

svojih vrst izvolijo še enega sopredsednika 

in dva podpredsednika.   

Or. de 

 

Predlog spremembe  435 

Anthea McIntyre 
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Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Komisija usklajuje delo platforme in 

predseduje njenim sestankom. 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  436 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Komisija usklajuje delo platforme in 

predseduje njenim sestankom. 

(1) Komisija usklajuje delo platforme 

Or. en 

 

Predlog spremembe  437 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Komisija usklajuje delo platforme in 

predseduje njenim sestankom. 

(1) Komisija usklajuje delo platforme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  438 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Za predsedovanjem sestankom 

platforme se določi neodvisna oseba. Če v 

razumnem času ni mogoče najti primerne 

osebe, lahko sestankom predseduje 

Komisija. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  439 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Komisija bi morala preprečiti, da bi 

platforma podvajala obstoječe 

instrumente, pobude ali oblike 

sodelovanja na nacionalni ali evropski 

ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  440 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Za opravljanje svojih nalog platforma z 

večino glasov sprejme: 

(2) Za opravljanje svojih nalog platforma 

in vsi organi v njeni sestavi sprejmejo 

odločitev z navadno večino glasov. 

Platforma odloča o: 

Or. en 
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Predlog spremembe  441 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) poslovnik, ki med drugim vsebuje 

določitve o sprejemanju odločitev 

platforme, 

(a) specifičen poslovnik, ki med drugim 

vsebuje delovne dogovore in ureditev o 

sprejemanju odločitev platforme in njenih 

delovnih skupin, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  442 

Theresa Griffin, Georgi Pirinski, Siôn Simon 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) izmed članov platforme izvoli 

predsednika in dva podpredsednika, ki 

sestavljajo upravni odbor platforme, in 

usklajuje njegovo delovanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  443 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) izmed članov platforme izvoli 

predsednika in dva podpredsednika, ki 

sestavljajo upravni odbor platforme; 

odbor se voli za obdobje enega leta z 

možnostjo ponovne izvolitve. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  444 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) odločitev o izvolitvi predsednika 

platforme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  445 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dvoletni delovni program platforme, ki 

med drugim določa natančne naloge 

platforme in redna poročila vsaki dve leti, 

(b) sprejme letni in večletni delovni 

program platforme, ki med drugim 

določata njene natančne naloge in 

upoštevata razvoj dejavnosti, izvedenih v 

preteklem letu oziroma preteklih letih, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  446 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Platformi pomaga sekretariat, ki ga 

zagotovi Komisija. Sekretariat pripravlja 

(4) Platformi pomaga sekretariat, ki ga 

zagotovi Komisija. Sekretariat pripravlja 
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sestanke, delovne programe platforme in 

njena poročila. 

sestanke, delovne programe platforme in 

njena poročila ter zagotovi ustrezno 

spremljanje sprejetih odločitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  447 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Platforma na ravni EU odgovarja 

Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, 

zdravje in varstvo potrošnikov ter 

pristojnemu odboru Evropskega 

parlamenta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  448 

Sofia Ribeiro 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Platforma predloži Komisiji, 

pristojnemu parlamentarnemu odboru in 

Svetu letno poročilo o svoji dejavnosti, ki 

vsebuje kazalnike o obsegu dela na črno 

na ravni Unije in držav članic, vključno z 

njegovim vplivom na nacionalno 

gospodarstvo in trendi teh kazalnikov. 

Or. pt 

Predlog spremembe  449 

Jeroen Lenaers 
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Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Komisija o dejavnostih platforme redno 

obvešča Evropski parlament in Svet. 

(5) Platforma o svojih dejavnostih redno 

obvešča Komisijo, Evropski parlament in 

Svet. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  450 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Komisija o dejavnostih platforme redno 

obvešča Evropski parlament in Svet. 

(5) Platforma in vsi njeni člani ravnajo v 

skladu z načelom preglednosti. V ta 

namen Komisija v vlogi sekretariata 

platforme objavlja letna poročila o 

dejavnostih platforme in jih posreduje 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  451 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Komisija o dejavnostih platforme 

redno obvešča Evropski parlament in 

Svet. 

(5) Po vsakem sestanku platforme 

Komisija v razumnem času predloži 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o razpravi in sprejetih odločitvah. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  452 

Jérôme Lavrilleux 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Komisija o dejavnostih platforme redno 

obvešča Evropski parlament in Svet. 

(5) Komisija o dejavnostih platforme 

vsakih šest mesecev obvešča Evropski 

parlament, ki ga zastopa Odbor za 

zaposlovanje in socialne zadeve, in Svet. 

Tadva pa ji morata sporočiti svoje 

pripombe. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  453 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Komisija o dejavnostih platforme redno 

obvešča Evropski parlament in Svet. 

(5) Komisija enkrat letno in na zahtevo, 

kadar je to potrebno, o dejavnostih 

platforme obvešča Evropski parlament in 

Svet. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  454 

Anne Sander 

 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Komisija pripravi letno poročilo o 

spremljanju in oceni dejavnosti platforme 
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ter ga pošlje Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  455 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Predlog sklepa 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Platforma po potrebi sodeluje z drugimi 

pristojnimi strokovnimi skupinami in 

odbori na ravni Unije, katerih delo je 

povezavo z delom na črno, zlasti Odborom 

višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 

Odborom strokovnjakov za napotitev 

delavcev, Upravno komisijo za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

Odborom za zaposlovanje (EMCO), 

Odborom za socialno zaščito (SPC) in 

delovno skupino za upravno sodelovanje 

pri obdavčevanju. Lahko se organizirajo 

tudi skupni sestanki. 

Platforma po potrebi sodeluje z drugimi 

pristojnimi strokovnimi skupinami in 

odbori na ravni Unije, katerih delo je 

povezano z delom na črno, zlasti Odborom 

višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 

Odborom strokovnjakov za napotitev 

delavcev, Upravno komisijo za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

Odborom za zaposlovanje (EMCO), 

Odborom za socialno zaščito (SPC) in 

delovno skupino za upravno sodelovanje 

pri obdavčevanju. Za učinkovitejše delo in 

rezultate se organizirajo skupni sestanki, 

njihovi zapisniki pa se v razumnem času 

pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  456 

Guillaume Balas 

 

Predlog sklepa 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Platforma po potrebi sodeluje z drugimi 

pristojnimi strokovnimi skupinami in 

odbori na ravni Unije, katerih delo je 

povezavo z delom na črno, zlasti Odborom 

višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 

Platforma po potrebi sodeluje z drugimi 

pristojnimi strokovnimi skupinami in 

odbori na ravni Unije, katerih delo je 

povezavo z delom na črno, zlasti Odborom 

višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 



 

AM\1044250SL.doc 59/64 PE544.465v01-00 

 SL 

Odborom strokovnjakov za napotitev 

delavcev, Upravno komisijo za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

Odborom za zaposlovanje (EMCO), 

Odborom za socialno zaščito (SPC) in 

delovno skupino za upravno sodelovanje 

pri obdavčevanju. Lahko se organizirajo 

tudi skupni sestanki. 

Odborom strokovnjakov za napotitev 

delavcev, Upravno komisijo za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

platformo EU H5NCP, Odborom za 

zaposlovanje (EMCO), Odborom za 

socialno zaščito (SPC) in delovno skupino 

za upravno sodelovanje pri obdavčevanju. 

Lahko se organizirajo tudi skupni sestanki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  457 

Dominique Martin 

 

Predlog sklepa 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Platforma po potrebi sodeluje z drugimi 

pristojnimi strokovnimi skupinami in 

odbori na ravni Unije, katerih delo je 

povezavo z delom na črno, zlasti Odborom 

višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 

Odborom strokovnjakov za napotitev 

delavcev, Upravno komisijo za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

Odborom za zaposlovanje (EMCO), 

Odborom za socialno zaščito (SPC) in 

delovno skupino za upravno sodelovanje 

pri obdavčevanju. Lahko se organizirajo 

tudi skupni sestanki. 

Platforma po potrebi sodeluje z drugimi 

pristojnimi strokovnimi skupinami in 

odbori na ravni Unije, katerih delo je 

povezano z delom na črno ali 

neprijavljenim delom, zlasti Odborom 

višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 

Odborom strokovnjakov za napotitev 

delavcev, Upravno komisijo za 

koordinacijo sistemov socialne varnosti, 

Odborom za zaposlovanje (EMCO), 

Odborom za socialno zaščito (SPC) in 

delovno skupino za upravno sodelovanje 

pri obdavčevanju. Lahko se organizirajo 

tudi skupni sestanki. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  458 

Jutta Steinruck 

 

Predlog sklepa 

Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Platforma naj poleg tega preuči uvedbo 

Evropske agencije za čezmejne primere 

zlorabe varnosti pri delu in 

neprijavljenega dela; med drugim bi 

lahko opravljala tudi naloge, kot so 

odkrivanje navideznih podjetij, nadzor 

transnacionalnih ponudnikov storitev, 

uvedba programov nadaljnjega 

usposabljanja za delovne inšpektorje, 

odkrivanje novih metod izogibanja 

pravilom in organizacija čezmejnega 

nadzora; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  459 

Anne Sander 

 

Predlog sklepa 

Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Platforma bi morala sodelovati z evropsko 

mrežo za zaposlovanje (EURES) in 

spodbujati njen razvoj, ker bi boljše 

poznavanje prostih delovnih mest 

spodbudilo prijavljeno delo. 

Or. fr 

Predlog spremembe  460 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon, Renate Weber 

 

Predlog sklepa 

Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Platforma, če je mogoče, prepreči 

podvajanje dela, ki so ga opravili ti drugi 
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organi, in namesto tega usklajuje 

izmenjavo informacij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  461 

Thomas Mann 

 

Predlog sklepa 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija povrne potne stroške in, kadar je 

to primerno, dnevnice članov, opazovalcev 

in povabljenih strokovnjakov v zvezi z 

dejavnostmi platforme. 

Komisija povrne potne stroške in po 

potrebi dnevnice strokovnjakov v zvezi z 

dejavnostmi platforme. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  462 

Sven Schulze 

 

Predlog sklepa 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija predloži poročilo o izvajanju 

tega sklepa Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij štiri 

leta po začetku njegove veljavnosti. V 

poročilu je zlasti ocenjeno, v kolikšni meri 

je platforma prispevala k doseganju ciljev 

iz člena 2 ter izpolnila naloge iz člena 3 in 

delovnih programov platforme. 

Evropska komisija po štirih letih po 

posvetovanju s člani platforme preuči, ali 

so bili doseženi cilji iz člena 2, poslanstvo 

iz člena 3 ter naloge iz člena 4 in ali naj se 

delo platforme nadaljuje, in o tem pripravi 
poročilo. V poročilu po potrebi predlaga 

spremembe dela platforme ali priporoči 

njeno prenehanje. 

 To poročilo bo predloženo Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij. 

Or. de 
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Predlog spremembe  463 

Romana Tomc 

 

Predlog sklepa 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija predloži poročilo o izvajanju tega 

sklepa Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij štiri leta po začetku 

njegove veljavnosti. V poročilu je zlasti 

ocenjeno, v kolikšni meri je platforma 

prispevala k doseganju ciljev iz člena 2 ter 

izpolnila naloge iz člena 3 in delovnih 

programov platforme. 

Komisija predloži poročilo o izvajanju in 

dodani vrednosti tega sklepa Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij štiri leta po začetku njegove 

veljavnosti in po potrebi predlaga 

potrebne spremembe ali umik tega sklepa. 

V poročilu je zlasti ocenjeno, v kolikšni 

meri je platforma prispevala k doseganju 

ciljev iz člena 2 ter izpolnila pobude iz 

člena 4 in obravnavala prednostne naloge 

iz svojih delovnih programov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  464 

Georgi Pirinski 

 

Predlog sklepa 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija predloži poročilo o izvajanju tega 

sklepa Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij štiri leta po začetku 

njegove veljavnosti. V poročilu je zlasti 

ocenjeno, v kolikšni meri je platforma 

prispevala k doseganju ciljev iz člena 2 ter 

izpolnila naloge iz člena 3 in delovnih 

programov platforme. 

Komisija po posvetovanju s platformo 

predloži poročilo o izvajanju tega sklepa 

Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij štiri leta po začetku 

njegove veljavnosti. V poročilu je zlasti 

ocenjeno, v kolikšni meri je platforma 

prispevala k doseganju ciljev iz člena 2 ter 

izpolnila naloge iz člena 3 in delovnih 

programov platforme. 

Or. en 
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Predlog spremembe  465 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija predloži poročilo o izvajanju tega 

sklepa Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij štiri leta po začetku 

njegove veljavnosti. V poročilu je zlasti 

ocenjeno, v kolikšni meri je platforma 

prispevala k doseganju ciljev iz člena 2 ter 

izpolnila naloge iz člena 3 in delovnih 

programov platforme. 

Komisija v vlogi sekretariata platforme in 

po odobritvi s strani platforme predloži 

poročilo o izvajanju tega sklepa 

Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij štiri leta po začetku 

njegove veljavnosti. V poročilu je zlasti 

ocenjeno, v kolikšni meri je platforma 

prispevala k doseganju ciljev iz člena 2 ter 

izpolnila naloge iz člena 3 in delovnih 

programov platforme. V poročilu so 

opredeljene tudi obstoječe pomanjkljivosti 

in priložnosti za izboljšanje dela 

platforme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  466 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog sklepa 

Člen 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11 a 

 Varstvo pravic 

 Osebe, ki s primeri dela na črno 

neposredno ali prek nacionalnih organov 

izvrševanja seznanijo platformo, so 

zaščitene pred neugodno obravnavo s 

strani svojega delodajalca. 

Or. en 
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