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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 16. května předložila Komise návrh na směrnici Rady stanovující postihy proti 
zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem. Tento návrh je 
součástí komplexní migrační politiky EU a jeho cílem je snížit faktor povzbuzující nelegální 
přistěhovalectví tím, že se zaměřuje na zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí, kteří 
nelegálně pobývají na území EU. Opatření si klade za cíl poskytnout celé EU rámec pro 
uplatňování postihů vůči zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají státní příslušníky třetích zemí 
nelegálně pobývající na území EU. Klíčovými prvky tohoto rámce jsou:
- všeobecný zákaz zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí, kteří nemají právo k 

pobytu na území EU; 
- povinnost zaměstnavatelů provádět před zaměstnáním státních příslušníků třetích zemí 

kontroly a zvýšit počet kontrol prováděných členskými státy;
- postihy a jiná opatření v případě nesplnění povinností a v případě jejich vážného porušení, 

např. vykořisťující pracovní podmínky nebo znalost skutečnosti, že pracovník je obětí 
obchodování s lidmi – trestní postihy. 

Je důležité zdůraznit, že základem návrhu je kritérium nelegálního pobytu, nikoli nelegální 
zaměstnání samo o sobě. Je založen na čl. 63 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES a týká se pouze 
státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně pobývají na území EU a jsou zaměstnáni. 
Nezahrnuje například opatření vztahující se na státní příslušníky třetích zemí, kteří na území 
EU pobývají legálně, ale pracují zde v rozporu s jejich povolením k pobytu, např. studenti ze 
třetích zemí, kteří pracují více hodin, než mají povoleno. Podle Evropské komise se odhady 
počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně pobývají na území EU, pohybují mezi 
4,5 až 8 miliony. Tyto odhady nejsou bohužel rozděleny podle pohlaví a nejsou uvedeny 
problémy specifické pro určité pohlaví, s nimiž se migranti setkávají. 

Návrh stanoviska mění návrh výlučně z hlediska pohlaví. Zpravodajka se domnívá, že ženy –
nelegální migrantky jsou obzvláště zranitelné a jsou často obětí nucené práce, obchodování a 
násilí. Proto je naléhavě třeba začlenit do návrhu řadu podmínek týkajících se pohlaví, např. 
školení pro příslušné úřady, aby dokázaly zjistit a řešit problémy specifické pro určité 
pohlaví; informování státních příslušníků třetích zemí o možnosti podat stížnost na své 
zaměstnavatele; zařazení statistických údajů rozdělených podle pohlaví a informací týkajících 
se určitého pohlaví do národních zpráv atd.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

                                               
1 Úř. Věst. C…, 17.7.2007, s. …
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Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) Vzhledem k tomu, že ženy jsou často 
obětí nucené práce, obchodování s lidmi, 
sexuálního násilí a jiných forem násilí, 
měla by být ženám – nelegálním 
migrantkám a jejich specifickým 
problémům věnována zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 15b (nový)

(15b) V podnikatelském sektoru a ve 
službách, kde je největší pravděpodobnost 
zaměstnávání příslušníků třetích zemí s 
nedovoleným pobytem, je velký podíl žen. 
Vzhledem ke značnému počtu žen 
s nedovoleným pobytem, které jsou
zaměstnávány jako pomocnice 
v domácnosti, musí členské státy stanovit 
pro rodiny, které tyto ženy zaměstnávají, 
právní normy umožňující zaručit sociální 
ochranu těchto osob.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že v souvislosti s nedovolenou migrací jsou ženy diskriminovány 
dvojnásob a jsou zranitelnější; je tedy třeba stanovit zacházení přizpůsobené každému 
jednotlivci, které zohlední potřeby jak žen, tak mužů. 

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 18a (nový)

(18a) Členské státy by měly investovat do 
osvětových opatření s cílem informovat 
příslušné občany třetích zemí a určené třetí 
strany, které jim nabízejí pomoc, o 
způsobech podání oficiální stížnosti. Postup 
projednávání stížnosti v odvětvích, v nichž 
je zaměstnán významný počet žen, by měl 
být stanoven tak, aby zohledňoval problémy 
specifické pro ženy a poskytoval ženám 
dostatečnou ochranu.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 19
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(19) Za účelem doplnění mechanismů 
stížností by členské státy měly státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří pracovali za 
obzvláště vykořisťujících podmínek a kteří 
spolupracují při trestním řízení proti 
zaměstnavateli, vydat dočasné povolení 
k pobytu, jehož platnost závisí na délce 
příslušného řízení. Tato povolení by se měla 
vydávat za podmínek, které odpovídají 
podmínkám směrnice Rady 2004/81/ES ze 
dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro 
státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou 
oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi 
pomoc k nedovolenému přistěhovalectví 
a kteří spolupracují s příslušnými orgány.

(19) Za účelem doplnění mechanismů 
stížností by členské státy měly státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou buď 
nezletilí, nebo jedná-li se o těhotné ženy či 
matky s dětmi ve věku do tří měsíců nebo 
kteří pracovali za obzvláště vykořisťujících 
podmínek a kteří spolupracují při trestním 
řízení proti zaměstnavateli, vydat dočasné 
povolení k pobytu, jehož platnost závisí na 
délce příslušného řízení. Tato povolení by se 
měla vydávat za podmínek, které odpovídají 
podmínkám směrnice Rady 2004/81/ES ze 
dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro 
státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou 
oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi 
pomoc k nedovolenému přistěhovalectví 
a kteří spolupracují s příslušnými orgány.

Odůvodnění

Je třeba stanovit zvláštní ochranu pro těhotné ženy a nezletilé.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 19a (nový)

19a) Členské státy by měly zajistit, aby 
příslušné orgány, sociální partneři 
a sdružení zastupující přistěhovalce 
absolvovali školení a získali informace v 
oblasti rovných příležitostí, nediskriminace, 
rovnosti pohlaví, několikanásobné 
diskriminace, aby měli k dispozici nástroje 
a kvalifikaci potřebnou k rozpoznání a co 
nejlepšímu řešení problémů specifických 
z hlediska pohlaví.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 odstavec 1

Členské státy zakazují zaměstnávání státních 
příslušníků třetích zemí s nelegálním 
pobytem.

Členské státy zakazují zaměstnávání státních 
příslušníků třetích zemí s oficiálně 
potvrzeným nelegálním pobytem.
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Odůvodnění

Skutečnost, že příslušník třetí země pobývá na území nelegálně, musí být právně potvrzena 
rozhodnutím soudu.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 7 odst. 1 písm. b)

b) veškeré nezaplacené daně a příspěvky na 
sociální zabezpečení, včetně odpovídajících 
správních pokut.

b) veškeré nezaplacené daně a příspěvky na 
sociální zabezpečení, včetně přídavků na 
děti a odpovídajících správních pokut.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 7 odst. 1a (nový)

1a. V případě porušení článku 3 musí 
členské státy zajistit, že zaměstnavatel, 
pokud jde o zaměstnankyni, která je 
těhotná, nebo o zaměstnankyni, která je 
matkou dítěte ve věku do tří měsíců, dodrží 
ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) a 
všechna další ustanovení vnitrostátních 
předpisů členských států týkající se této 
specifické situace.

Odůvodnění

Nelegálně zaměstnaným těhotným ženám je třeba zajistit kromě jejich práv na příjem a dávek 
sociálního zabezpečení i práva, péči a podporu a hájit je v jejich prospěch.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 7 odst. 4

4. V případě trestněprávního postihu podle 
čl. 10 odst. 1 písm. c) přijmou členské státy 
potřebná opatření, která zajistí, aby 
rozhodnutí o navrácení bylo odloženo dokud 
státní příslušník třetí země neobdrží 
veškerou odměnu podle odst. 1 písm. a).

4. V případě trestněprávního postihu podle 
čl. 10 odst. 1 písm. c) přijmou členské státy 
potřebná opatření, která zajistí, aby 
rozhodnutí o navrácení bylo odloženo dokud 
státní příslušník třetí země neobdrží 
veškerou odměnu podle odst. 1 písm. a), 
přičemž navrácení nemůže žádným 
způsobem ohrozit základní práva či uvést 
v nebezpečí život nebo zdraví nelegálně 
zaměstnané osoby.

Odůvodnění

Státní příslušník třetí nemůže být navrácen do země, která je ve válečném stavu či ve které by 
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mohl být obětí represe nebo uvězněn kvůli činnosti prováděné v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 7 odst. 4a (nový)

4a. V případě trestných činů uvedených v 
článku 3, a zejména v čl. 10 odst. 1 písm. c) 
a d) přijmou členské státy nezbytná 
opatření, která zajistí odložení výkonu
rozhodnutí o navrácení, pokud je příslušník 
třetího státu nelegálně pobývající v 
Evropské unii nezletilý nebo pokud jde o 
těhotnou ženu nebo matku dítěte ve věku do 
tří měsíců. 

Odůvodnění

Pro těhotné ženy a nezletilé je třeba stanovit vhodný postup.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 10 odst. 1 písm. c)

c) k porušení dochází za obzvláště 
vykořisťujících pracovních podmínek,
např. když se pracovní podmínky legálně 
zaměstnaných pracovníků výrazným 
způsobem liší; nebo

c) porušení je doprovázeno zneužíváním, 
diskriminací na základě pohlaví nebo
obzvláště vykořisťujícími pracovními 
podmínkami zahrnujícími násilí, výhrůžky, 
zastrašování, ponižování, které se od 
pracovních podmínek legálně zaměstnaných 
pracovníků výrazným způsobem liší; nebo

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, co jsou to obzvláště vykořisťující pracovní podmínky.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 14 odst. 1

1. Členské státy stanoví účinné mechanismy 
pomocí nichž bude moci nelegálně 
zaměstnaný státní příslušník třetích zemí 
podat stížnost na svého zaměstnavatele 
přímo nebo prostřednictvím třetí strany.

1. Členské státy podpoří osvětové kampaně
a vytvoří účinné mechanismy, pomocí nichž 
bude moci nelegálně zaměstnaný státní 
příslušník třetích zemí podat stížnost na 
svého zaměstnavatele přímo nebo 
prostřednictvím třetí strany a důvěrně.
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Pozměňovací návrh 13
Čl. 14 odst. 3

3. V případě trestných činů uvedených v čl. 
10 odst. 1 písm. c) zaručí členské státy podle 
podmínek článků 4 až 15 směrnice 
2004/81/ES časově omezené povolení 
k pobytu vázané na délku příslušného řízení 
státním příslušníkům třetích zemí, kteří 
pracovali za obzvláště vykořisťujících 
podmínek a kteří spolupracují při trestním 
stíhání jejich zaměstnavatele.

3. V případě trestných činů uvedených v čl. 
10 odst. 1 písm. c) zaručí členské státy podle 
podmínek článků 4 a 15 směrnice 
2004/81/ES časově omezené povolení 
k pobytu a ochranu po dobu příslušného 
řízení státním příslušníkům třetích zemí,
kteří pracovali za obzvláště vykořisťujících 
podmínek a kteří spolupracují při trestním 
stíhání jejich zaměstnavatele. Tato povolení 
k pobytu platí také pro děti narozené během 
doby pobytu. Na požádání musí být 
poskytnuto ubytování a strava.

Odůvodnění

Vzhledem k vysokému procentu žen mezi státními příslušníky třetích zemí s nepovoleným 
pobytem zaměstnanými v podnicích je třeba chránit děti narozené za pobytu v zemích 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 14 odst. 3a (nový)

3a. Vzhledem k značnému počtu žen –
nelegálních migrantek a specifickým 
problémům, s nimiž se setkávají, členské 
státy zajistí, aby příslušné orgány, sociální 
partneři a sdružení zastupující 
přistěhovalce absolvovali školení a získali 
potřebné informace týkající se problematiky 
rovnosti pohlaví, rovných příležitostí, 
zákazu diskriminace na základě rasy a 
pohlaví s cílem poskytnout jim nástroje a 
dovednosti potřebné k tomu, aby dokázali 
lépe rozpoznávat a řešit problémy specifické 
pro určité pohlaví.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 14 odst. 3b (nový)

3b. V případě zákazů uvedených v článku 3 
zaručí členské státy podle podmínek článků 
4 až 15 směrnice 2004/81/ES časově 
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omezené povolení k pobytu vázané na délku 
příslušného řízení státním příslušníkům 
třetích zemí, kteří jsou buď nezletilí nebo 
jedná-li se o těhotné ženy nebo matky dětí 
ve věku do tří měsíců. 

Odůvodnění

Těhotným ženám a nezletilým je třeba zaručit zvláštní ochranu například udělením povolení 
k pobytu s omezenou dobou platnosti.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 16 odst. 1

Nejpozději do [tří let po datu uvedeném 
v článku 17] a každý třetí následující rok 
informují členské státy Komisi o provádění 
směrnice formou zprávy, která obsahuje 
údaje o počtu a výsledcích kontrol 
provedených podle článku 15 a podrobné 
informace o opatřeních uplatňovaných podle 
článku 8.

Nejpozději do [tří let po datu uvedeném 
v článku 17] a každý druhý následující rok 
informují členské státy Komisi o provádění 
směrnice formou zprávy, která obsahuje 
údaje o počtu a výsledcích kontrol 
provedených podle článku 15 a podrobné 
informace o opatřeních uplatňovaných podle 
článku 8. Údaje uváděné ve zprávě jsou 
rozděleny podle pohlaví a jsou označeny 
problémy týkající se určitého pohlaví. 

Pozměňovací návrh 17
Čl. 16 odst. 2

Na základě těchto zpráv Komise podá 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Na základě těchto zpráv Komise podá 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
Údaje uváděné ve zprávě jsou rozděleny 
podle pohlaví a jsou označeny problémy 
týkající se určitého pohlaví. 
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