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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dňa 16. mája 2007 Komisia vydala návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú sankcie proti 
zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Tento návrh je 
súčasťou komplexnej európskej migračnej politiky a jeho cieľom je znížiť pôsobenie
stimulačného faktora na nelegálne prisťahovalectvo zameraním sa na zamestnávanie štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území EÚ. Cieľom opatrenia je 
poskytnúť rámec na úrovni celej EÚ na uloženie sankcií zamestnávateľom, ktorí 
zamestnávajú štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom na území EÚ.
K hlavným charakteristikám tohto rámca patria:
- všeobecný zákaz  zamestnávania príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom na 

území EÚ;
- povinnosť zamestnávateľov preverovať príslušníkov tretích krajín ešte pred poskytnutím 

zamestnania a nárast počtu kontrol zo strany členských štátov;
- sankcie a iné opatrenia v prípade nedodržania predpisov a trestné sankcie v prípade 

závažného porušenia predpisov, napríklad vykorisťovateľských pracovných podmienok 
alebo nezákonného obchodovania s ľuďmi.

Treba zdôrazniť, že návrh je založený na kritériu nelegálneho pobytu a nie na neoprávnenom 
zamestnávaní ako takom. Na základe článku 63 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES sa vzťahuje 
výlučne na príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt na území EÚ a sú 
zamestnaní. Nevzťahuje sa napríklad na opatrenia týkajúce sa príslušníkov tretích krajín, ktorí 
síce majú legálny pobyt na území EÚ, ale pracujú v rozpore so svojim štatútom pobytu, ako 
napríklad študenti z tretích krajín, ktorí pracujú viac hodín, ako majú povolené. Podľa 
odhadov Európskej komisie sa počet príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom na 
území EÚ pohybuje medzi 4,5 a 8 miliónmi. Žiaľ, tieto odhadované údaje nie sú rozdelené z 
hľadiska pohlavia a rodovo špecifické problémy, ktorým títo migranti možno čelia, tak 
zostávajú neidentifikované.

Návrhom stanoviska sa návrh mení a dopĺňa z prísne rodového hľadiska. Spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že spomedzi nelegálnych migrantov sú 
osobitne ohrozené ženy, ktoré sú často obeťou nútenej práce, nezákonného obchodovania a 
násilia. Z tohto dôvodu je mimoriadne potrebné zaradiť do návrhu viacero ustanovení 
týkajúcich sa rodového hľadiska, napríklad odbornú prípravu určenú pre príslušné orgány s 
cieľom umožniť im, aby identifikovali a riešili rodovo špecifické problémy; informovanie 
príslušníkov tretích krajín o možnosti podať sťažnosť na svojho zamestnávateľa; zahrnutie 
štatistík členených z rodového hľadiska a rodovo špecifických informácií do vnútroštátnych 
správ, atď.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:



PE392.187v02-00 4/11 AD\694482SK.doc

SK

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 15a (nové)

15a) Vzhľadom na to, že ženy sú často 
obeťou nútenej práce, nezákonného 
obchodovania s ľuďmi, sexuálneho násilia 
a iných foriem násilia, spomedzi 
nelegálnych migrantov by sa mala osobitná 
pozornosť venovať práve ženám a ich 
konkrétnym problémom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 15b (nové)

15b) V podnikoch alebo v odvetví služieb, v 
ktorých existuje väčšia pravdepodobnosť, 
že budú zamestnávať štátnych príslušníkov 
bez povolenia na pobyt, je veľký podiel 
žien. Vzhľadom na veľký počet žien bez 
povolenia na pobyt, ktoré sú zamestnané 
v sektore domácich prác, členské štáty by 
mali pre rodiny, ktoré ich zamestnávajú, 
stanoviť právne normy umožňujúce 
zaručiť sociálnu ochranu týchto osôb.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že v kontexte nelegálneho prisťahovalectva, ženy sú vystavené dvojakej 
diskriminácii a sú zraniteľnejšie. Je preto treba stanoviť taký prístup, ktorý zohľadňuje 
rozdielne potreby tak žien, ako aj mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 18a (nové)

18a) Členské štáty by mali investovať do 

                                               
1 Ú. v. EÚ C ..., 17. 7. 2007, s. ... .
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opatrení na zvýšenie povedomia s cieľom 
informovať dotknutých príslušníkov tretích 
krajín a tretie strany, ktoré im ponúkajú 
pomoc, o možnostiach, ktoré majú na 
podanie oficiálnej sťažnosti. Postupy 
podávania sťažností v odvetviach, v ktorých 
pracuje značný podiel žien, by sa mali 
navrhovať tak, aby zohľadňovali rodovo 
špecifické problémy a poskytovali ženám 
dostatočnú ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 19

19) S cieľom doplniť mechanizmus 
podávania sťažností, členské štáty by mali 
udeliť štátnym príslušníkom tretích krajín, 
ktorí boli vystavení osobitne vykorisťujúcim 
pracovným podmienkam a spolupracujú v 
rámci trestného stíhania vedeného proti 
zamestnávateľovi, povolenie na prechodný 
pobyt v dĺžke zodpovedajúcej danému 
vnútroštátnemu konaniu. Takéto povolenie 
by malo byť udelené za rovnakých 
podmienok ako povolenie udelené podľa 
smernice Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 
o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú 
obeťami nezákonného obchodovania 
s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania 
umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo 
a ktorí spolupracovali s príslušnými 
orgánmi.

19) S cieľom doplniť mechanizmus 
podávania sťažností, členské štáty by mali 
udeliť štátnym príslušníkom tretích krajín, 
ako sú neplnoletí, tehotné ženy, ženy 
s novorodencom mladším ako tri mesiace, 
alebo ktorí boli vystavení osobitne 
vykorisťujúcim pracovným podmienkam a 
spolupracujú v rámci trestného stíhania 
vedeného proti zamestnávateľovi, povolenie 
na prechodný pobyt v dĺžke zodpovedajúcej 
danému vnútroštátnemu konaniu. Takéto 
povolenie by malo byť udelené za 
rovnakých podmienok ako povolenie 
udelené podľa smernice Rady 2004/81/ES 
z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý 
pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli 
predmetom konania umožňujúceho 
nelegálne prisťahovalectvo a ktorí 
spolupracovali s príslušnými orgánmi.

Odôvodnenie

Tehotné ženy a neplnoleté osoby si vyžadujú osobitnú ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 19a (nové)

19a) Členské štáty musia zaručiť, že 
príslušné orgány, sociálni partneri a 
združenia zastupujúce prisťahovalcov budú 
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vyškolení a dostanú užitočné informácie v 
oblasti rovnosti príležitostí, 
nediskriminovania, rodových otázok a 
niekoľkonásobnej diskriminácie s cieľom 
získať nástroje a potrebné kvalifikácie, aby 
mohli problémy identifikovať a čo najlepšie 
čeliť rodovo špecifickým problémom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 1

Členské štáty zakazujú zamestnávanie 
štátnych príslušníkov tretích krajín bez 
povolenia na pobyt.

Členské štáty zakazujú zamestnávanie 
štátnych príslušníkov tretích krajín, o 
ktorých bolo oficiálne rozhodnuté, že sú bez 
povolenia na pobyt.

Odôvodnenie

Skutočnosť, že štátny príslušník je bez povolenia na pobyt, musí byť po právnej stránke 
potvrdená vykonateľným rozhodnutím postúpeným súdnou cestou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 7 odsek 1 písmeno b)

b) akékoľvek daňové nedoplatky a 
nezaplatené príspevky na sociálne 
zabezpečenie vrátane príslušných správnych 
pokút.

b) akékoľvek daňové nedoplatky a 
nezaplatené príspevky na sociálne 
zabezpečenie vrátane rodinných prídavkov a 
príslušných správnych pokút.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 7 odsek 1a (nový)

1a. V prípade porušenia článku 3 členské 
štáty musia zabezpečiť, aby zamestnávateľ, 
v prípade, že ide o tehotnú pracovníčku, 
alebo pracovníčku s novorodencom 
mladším ako tri mesiace, splnil ustanovenia 
článku 7 odsek 1 písm. a) a b) a všetky 
ďalšie ustanovenia, ktoré môžu byť 
stanovené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch členských štátov týkajúcich sa 
tejto osobitnej situácie.
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Odôvodnenie

Je dôležité chrániť nelegálne zamestnané tehotné ženy a zabezpečiť im ich práva na 
zdravotnú starostlivosť a pomoc, okrem ich práva na príjem a platenie príspevkov na sociálne 
zabezpečenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7 odsek 4

4. Pokiaľ ide o trestné činy, na ktoré sa 
vzťahuje článok 10 ods. 1 písm. c), prijmú 
členské štáty nevyhnutné opatrenia, ktorými 
sa zabezpečí odklad výkonu rozhodnutia o 
návrate až do doby, keď bude štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny uhradená celková 
dlžná suma odmeny vymožená podľa odseku 
1 písm. a).

4. Pokiaľ ide o trestné činy, na ktoré sa 
vzťahuje článok 10 ods. 1 písm. c), prijmú 
členské štáty nevyhnutné opatrenia, ktorými 
sa zabezpečí odklad výkonu rozhodnutia o 
návrate až do doby, keď bude štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny uhradená celková 
dlžná suma odmeny vymožená podľa odseku 
1 písm. a), pričom návrat by nemal 
v žiadnom prípade porušiť základné práva, 
ani ohroziť život alebo zdravie nelegálne 
zamestnaného štátneho príslušníka.

Odôvodnenie

Štátny príslušník tretej krajiny nemôže byť poslaný do krajiny, ktorá je vo vojnovom stave, 
alebo v ktorej by jeho sloboda bola obmedzovaná, alebo by mohol byť uväznený na základe 
pracovnej činnosti, ktorú vykonával na území Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 7 odsek 4a (nový)

4a. Pokiaľ ide o priestupky uvedené vo 
všeobecnosti v článku 3 a osobitne v článku 
10 odsek 1 body c) alebo d), členské štáty 
prijímajú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie odkladu výkonu rozhodnutia 
o návrate, ak štátny príslušník bez 
povolenia na pobyt v Európskej únii je 
neplnoletá osoba, tehotná žena alebo žena, 
ktorá má novorodenca mladšieho ako 3 
mesiace.

Odôvodnenie

Je dôležité stanoviť primerané zaobchádzanie s tehotnými ženami a neplnoletými osobami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 10 odsek 1 písmeno c)
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c) k porušeniu dochádza za osobitne 
vykorisťujúcich pracovných podmienok, 
napríklad ak sa pracovné podmienky 
legálne zamestnaných pracovníkov vo 
veľkej miere odlišujú, alebo

c) k porušeniu dochádza, ak ide 
o zneužívanie, diskrimináciu založenú na 
rodovej príslušnosti alebo za osobitne 
vykorisťujúcich pracovných podmienok, pri 
ktorých dochádza k násiliu, hrozbám, 
zastrašovaniu alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu a ktoré sa výrazne odlišujú 
od pracovných podmienok legálne 
zamestnaných pracovníkov, alebo

Odôvodnenie

Je dôležité spresniť, z čoho pozostávajú osobitne vykorisťujúce pracovné podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 14 odsek 1

1. Členské štáty vypracujú efektívny 
mechanizmus, prostredníctvom ktorého 
nelegálne zamestnaní štátni príslušníci 
tretích krajín môžu podať proti ich 
zamestnávateľom sťažnosti, priamo alebo 
prostredníctvom určenej tretej strany.

1. Členské štáty podporujú kampane na 
zvýšenie povedomia a vypracujú efektívny 
mechanizmus, prostredníctvom ktorého 
nelegálne zamestnaní štátni príslušníci 
tretích krajín môžu podať proti svojim 
zamestnávateľom sťažnosti, priamo alebo 
prostredníctvom určenej tretej strany a pri 
zachovaní dôvernosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 14 odsek 3

3. Pokiaľ ide o trestné činy, na ktoré sa 
vzťahuje článok 10 ods. 1 písm. c), udelia 
členské štáty za podmienok uvedených v 
článkoch 4 až 15 smernice 2004/81/ES 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú 
alebo boli vystavení vykorisťujúcim 
pracovným podmienkam a spolupracujú v 
rámci trestného stíhania vedeného proti ich 
zamestnávateľovi, povolenie na prechodný 
pobyt v dĺžke zodpovedajúcej danému 
vnútroštátnemu konaniu.

3. Pokiaľ ide o trestné činy, na ktoré sa 
vzťahuje článok 10 ods. 1 písm. c), udelia 
členské štáty za podmienok uvedených v 
článkoch 4 až 15 smernice 2004/81/ES 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú 
alebo boli vystavení vykorisťujúcim 
pracovným podmienkam a spolupracujú v 
rámci trestného stíhania vedeného proti ich 
zamestnávateľovi, dočasné povolenie na 
prechodný pobyt a ochranu počas daného 
vnútroštátneho konania. Tieto povolenia na 
pobyt sa udeľujú aj deťom narodeným 
počas daného obdobia pobytu. Na 
požiadanie by sa malo poskytovať aj
ubytovanie a strava.
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Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín bez povolenia na pobyt, ktorí sú 
zamestnaní, je vysoký podiel žien, je dôležité rozšíriť ochranu na deti narodené počas pobytu 
v niektorej krajine Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 14 odsek 3a (nový)

3a. Vzhľadom na výrazný počet žien medzi 
nelegálnymi migrantmi a špecifické 
problémy, ktorým čelia, členské štáty 
zabezpečia, že príslušné orgány, sociálni 
partneri a združenia zastupujúce 
prisťahovalcov budú vyškolení a dostanú 
užitočné informácie v oblasti rodových 
otázok, rovnosti príležitostí a 
nediskriminovania na základe rodovej a 
rasovej príslušnosti s cieľom poskytnúť im 
nástroje a zručnosti potrebné na lepšiu 
identifikáciu a riešenie rodovo špecifických 
problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 14 odsek 3b (nový)

3b. Pokiaľ ide o zákaz uvedený v článku 3, 
členské štáty udelia, za podmienok 
stanovených v článkoch 4 až 15 smernice 
2004/81/ES, štátnym príslušníkom tretích 
krajín, ak sú neplnoletými osobami, 
tehotnými ženami alebo ženami 
s novorodencom mladším ako tri mesiace, 
povolenie na prechodný pobyt v dĺžke 
zodpovedajúcej danému vnútroštátnemu 
konaniu.

Odôvodnenie

Tehotné ženy a neplnoleté osoby potrebujú osobitnú ochranu, čo zahŕňa aj dočasné povolenie 
na prechodný pobyt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 16 odsek 1
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Najneskôr do [troch rokov po dátume 
uvedenom v článku 17] a potom každé tri 
roky členské štáty predložia Komisii 
informácie o implementácii tejto smernice 
prostredníctvom správy, ktorá bude zahŕňať 
čísla a výsledky kontrol uskutočňovaných 
podľa článku 15 a podrobnosti opatrení 
uplatňovaných podľa článku 8.

Najneskôr do [troch rokov po dátume 
uvedenom v článku 17] a potom každé dva 
roky členské štáty predložia Komisii 
informácie o implementácii tejto smernice 
prostredníctvom správy, ktorá bude zahŕňať 
čísla a výsledky kontrol uskutočňovaných 
podľa článku 15 a podrobnosti opatrení 
uplatňovaných podľa článku 8. Štatistika 
uvedená v správe je členená podľa rodovej 
príslušnosti , pričom sa identifikujú rodovo 
špecifické problémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 16 odsek 2

Na základe týchto správ Komisia predkladá 
správy Európskemu parlamentu a Rade.

Na základe týchto správ Komisia predkladá 
správy Európskemu parlamentu a Rade. 
Údaje uvedené v správe sú členené podľa 
pohlavia, pričom sa identifikujú rodovo 
špecifické problémy.
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