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OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0066/06
v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
ktorú položil Marcin Libicki, Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Danutė Budreikaitė, 
Sylwester Chruszcz, Valdis Dombrovskis, Mojca Drčar Murko, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław 
Geremek, Maciej Giertych, Bogdan Golik, Dariusz Grabowski, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław 
Janowski, Filip Kaczmarek, Michał Kamiński, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Urszula Krupa, Jan 
Kułakowski, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Masiel, Ljudmila Novak, Janusz Onyszkiewicz, Bogdan Pęk, 
Mirosław Piotrowski, Zdzisław Podkański, Bogusław Rogalski, Wojciech Roszkowski, Leopold 
Rutowicz, Grażyna Staniszewska, Andrzej Szejna, Konrad Szymański, Witold Tomczak, Inese 
Vaidere, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Zapałowski a Roberts Zīle
Komisii

Vec: Usmernenia o vysielaní pracovníkov, ktoré predložil komisár Špidla

Na schôdzi Európskeho parlamentu 4. apríla 2006 Komisia predložila nových návrh smernice 
o službách, ktorá v základných bodoch zohľadňuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu. 
Nové znenie smernice sa zásadne odlišuje od pôvodnej verzie. Vypustené boli kľúčové ustanovenia o 
liberalizácii trhu služieb vrátane princípu krajiny pôvodu. Nový návrh nerozširuje zásadným 
spôsobom neuspokojivé ustanovenia o slobode pohybu služieb, ktoré v súčasnosti platia na základe 
zmlúv. Predseda Komisie sa pri obhajobe oslabeného návrhu smernice o službách v uplynulých 
mesiacoch zaviazal, že vypustené ustanovenia budú nahradené inými riešeniami.

Niekoľko otázok v tejto súvislosti:

1. Predstavujú nezáväzné usmernenia o vysielaní pracovníkov, ktoré boli oznámené v rovnakom 
čase ako nový návrh smernice o službách a ktoré predložil komisár Špidla, „iné riešenia“, 
o ktorých hovoril predseda Komisie?

2. Sú spomínané usmernenia podľa názoru Komisie účinným prostriedkom na zaručenie 
liberalizácie spoločného vnútorného trhu so službami?

3. Môžu návrhy uvedené v usmerneniach, ako je spoločné využívanie skúseností podnikov 
s vysielaním pracovníkov alebo posielanie dotazníkov vnútroštátnym orgánom, v ktorých majú 
zhodnotiť svoje vlastné obmedzenia pre vysielanie pracovníkov, účinne pôsobiť proti 
obmedzeniam slobody poskytovania služieb, ktoré zaviedli niektoré členské štáty?

4. Plánuje Komisia predložiť iné riešenia zamerané na skutočné prehĺbenie liberalizácie trhu služieb 
alebo sa uspokojí s nedokonalými opatreniami, ako je vydávanie usmernení, ktoré majú len 
dekoračný význam, alebo vypracovanie návrhu smernice o slobode poskytovania služieb, ktorá je 
už dávno zakotvená v zmluvách Spoločenstva?
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