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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti 
zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem, je součástí balíčku 
opatření migrační politiky obsažených v plánu politiky v oblasti legální migrace1 a prioritách 
boje proti nelegálnímu přistěhovalectví státních příslušníků třetích zemí (2006)2. V návaznosti 
na uvedený návrh vznikly v roce 2007 tyto dokumenty:

 sdělení Komise o cirkulační migraci a partnerstvích mobility mezi Evropskou unií
a třetími zeměmi3, 

 návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za 
účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci4, 

 návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků 
třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu 
a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají 
v členském státě5, 

 sdělení Komise o zintenzivnění boje proti nehlášené práci6.

Cílem tohoto návrhu je zpomalit nelegální migraci, zatímco ostatní návrhy právních předpisů 
upravují legální migraci. Návrhy právních předpisů v oblasti migrační politiky jasně rozlišují 
mezi legální a nelegální migrací. Tento návrh se zabývá výhradně nelegální migrací. 
Zkušenosti ukazují, že jedním z hlavních příčinných faktorů je možnost získat v EU 
zaměstnání. 

Právním základem tohoto návrhu je čl. 63 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES.

Odhaduje se, že státních příslušníků třetích zemí pobývá na území EU 4,5 až 8 milionů. 
Nelegální práce se soustředí do určitých oblastí: stavebnictví, zemědělství, úklidu, hotelnictví 
a stravovacích služeb.

Evropský parlament ve svém usnesení o prioritách boje proti nelegálnímu přistěhovalectví 
státních příslušníků třetích zem vyzval Unii a členské státy, aby podnikly „rozhodné kroky 
v boji proti nelegálnímu zaměstnávání přistěhovalců, aktivovaly širokou řadu sankcí vůči 
zaměstnavatelům, na základě lidských a hmotných zdrojů potřebných pro boj proti 
nelegálnímu zaměstnávání zintenzívnily kontroly na pracovištích a podporovaly opatření 
na ochranu přistěhovalců“.

Návrh je založen na dvou hlavních zásadách:

 postihy za zaměstnávání nelegálních přistěhovalců by měly být přiměřené, odrazující a 
                                               
1 KOM(2005)0669.
2 KOM(2006)0402.
3 KOM(2007)0248.
4 KOM(2007)0637.
5 KOM(2007)0638.
6 KOM(2007)0628.
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účinné,

 měla by být uplatňována zásada subsidiarity. 

Není pochyb o tom, že společnou evropskou přistěhovaleckou politiku je třeba vybudovat 
na společných definicích, přístupech a minimálních normách pro boj s ilegální migrací.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ustanovení nezahrnuje státní 
příslušníky třetích zemí, kteří na území EU 
pobývají legálně. Vylučuje rodinné 
příslušníky občanů EU uplatňujících své 
právo volného pohybu v rámci 
Společenství, a ty, kteří podle dohod mezi 
Společenstvím a členskými státy na jedné 
straně a zemí jejich původu na straně 
druhé, mají právo na volný pohyb stejně 
jako občané Unie. To platí i pro státní 
příslušníky třetích zemí, jejichž situace 
spadá do práva Společenství, např. osoby, 
které jsou legálně zaměstnány v jiném 
členském státě a které byly do jiného 
členského státu vyslány poskytovatelem 
služeb v souladu s ustanoveními o 
službách.

(4) Ustanovení nezahrnuje státní 
příslušníky třetích zemí, kteří na území EU 
pobývají legálně. Vylučuje ty, kteří 
pobývají v členském státě legálně, avšak 
není jim dovoleno na jeho území pracovat,
rodinné příslušníky občanů EU 
uplatňujících své právo volného pohybu 
v rámci Společenství, a ty, kteří podle 
dohod mezi Společenstvím a členskými 
státy na jedné straně a zemí jejich původu 
na straně druhé, mají právo na volný pohyb 
stejně jako občané Unie. To platí i pro 
státní příslušníky třetích zemí, jejichž 
situace spadá do práva Společenství, např. 
osoby, které jsou legálně zaměstnány 
v jiném členském státě a které byly do 
jiného členského státu vyslány 
poskytovatelem služeb v souladu 
s ustanoveními o službách.

Or. sk

Odůvodnění

První část tohoto pozměňovacího návrhu (náhrada slovenského slova „neoprávnene“ slovem 
„oprávnene“) představuje pouze jazykovou opravu a netýká se ostatních jazyků.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Za účelem posílení všeobecného zákazu 
a předcházení jeho porušování by členské 
státy měly stanovit přiměřené postihy. Ty 
by měly zahrnovat finanční postihy 
a přispění na výdaje související
s navrácením státních příslušníků třetích 
zemí s nelegálním pobytem.

(7) Za účelem posílení všeobecného zákazu 
a předcházení jeho porušování by členské 
státy měly stanovit přiměřené postihy. Ty 
by měly zahrnovat finanční postihy. Do 
výše finančních postihů mohou členské 
státy zahrnout i odškodnění za zátěž 
vyplývající z jejich povinnosti zajistit, aby 
zaměstnavatelé vyplatili nelegálně 
zaměstnaným státním příslušníkům třetí 
země veškerou neproplacenou odměnu a
případně uhradili náklady související se 
zasláním dlužných částek do země, do níž 
se nelegálně zaměstnaný státní příslušník 
třetí země vrátil nebo byl navrácen či 
deportován.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V každém případě bude zaměstnavatel 
povinen proplatit státním příslušníkům 
třetích zemí veškerou odměnu za 
vykonanou práci a odvést příslušné daně a 
příspěvky na sociální zabezpečení.

(8) V každém případě bude zaměstnavatel 
povinen proplatit státním příslušníkům 
třetích zemí veškerou odměnu za 
vykonanou práci. Pokud odměnu nelze 
stanovit, měla by být standardně 
vypočtena na základě minimální mzdy, a
pokud minimální mzda ve vnitrostátním 
právu stanovena není, pak na základě 
ekvivalentní výše odměny považované za 
minimální příjem, který občany 
příslušného členského státu opravňuje k 
pobírání sociálních dávek v tomto státě, 
nebo na základě kolektivních smluv nebo 
zvyklostí v členském státě, v němž má 
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zaměstnavatel sídlo. Zaměstnavatel by měl 
být rovněž povinen případně uhradit 
veškeré náklady spojené se zasláním 
dlužných odměn do země, do níž se 
nelegálně zaměstnaný státní příslušník 
třetí země vrátil nebo byl navrácen či 
deportován.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) Zaměstnavatelé by měli být rovněž 
povinni uhradit členskému státu, ve 
kterém mají sídlo, částku rovnající se výši 
daní a příspěvků na sociální zabezpečení, 
které by zaměstnavatel zaplatil v případě 
legálního zaměstnání daného příslušníka 
třetí země.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vzhledem k častému využívání 
subdodávek v některých odvětvích je 
nutné zajistit, aby byly všechny podniky 
subdodavatelského řetězce společně a 
nerozdílně odpovědny za finanční postihy 
vůči zaměstnavateli na konci řetězce, 
který zaměstnává státní příslušníky třetích 
zemí s nelegálním pobytem.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Trestný čin by měl být trestán 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími 
postihy, které se budou v celém 
Společenství vztahovat i na právnické 
osoby, neboť hodně zaměstnavatelů je 
právnickou osobou.

(17) Trestný čin by měl být trestán 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími 
postihy, které se budou v celém 
Společenství vztahovat na zaměstnavatele, 
ať už se jedná o fyzické nebo právnické 
osoby, včetně statutárních zástupců 
právnických osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S cílem zajistit dostatečnou účinnost 
prosazování těchto postihů a zabránit 
výrazným rozdílům v provádění mezi 
členskými státy, bude stanoven určitý 
počet společností se sídlem v každém 
členském státě, které by měly být 
zkontrolovány.

(20) S cílem zajistit uspokojivou účinnost 
prosazování této směrnice a v co největší 
míře snížit rozdíly v provádění mezi 
členskými státy, bude stanoven určitý 
počet společností se sídlem v každém 
členském státě, které by měly být 
zkontrolovány. Tyto kontroly mohou být 
prováděny jako součást další kontrolní 
činnosti, jako je dohled nad dodržováním 
předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „zaměstnáním“ rozumí vykonávání
výdělečné činnosti pro jinou osobu a pod
jejím vedením;

b) „zaměstnáním“ rozumí vykonávání 
činnosti pro zaměstnavatele nebo pod jeho
vedením, za kterou je nebo by být měla 
vyplácena odměna podle platných 
vnitrostátních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zaměstnavatelem“ rozumí každá osoba,
včetně osoby právnické, pro kterou a pod 
jejímž vedením vykonává státní příslušník 
třetí země výdělečnou činnost;

e) „zaměstnavatelem“ rozumí každá
fyzická nebo právnická osoba, pro kterou
nebo pod jejímž vedením vykonává státní 
příslušník třetí země činnost, za kterou je 
nebo by být měla vyplácena odměna podle 
platných vnitrostátních předpisů. Tato 
definice se vztahuje na agentury  
zprostředkovávající dočasné zaměstnání.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnavatel by měl být definován jako fyzická nebo právnická osoba, včetně agentur  
zprostředkovávajících dočasné zaměstnání.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „právnickou osobou“ jakýkoli právní 
subjekt, který má postavení právnické 
osoby podle platných vnitrostátních 
předpisů, s výjimkou států nebo 
veřejnoprávních subjektů jednajících při 
výkonu státní moci a s výjimkou 
mezinárodních veřejnoprávních 
organizací.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se neměla týkat některých právnických osob, jako jsou státy nebo 
veřejnoprávní subjekty a mezinárodní veřejnoprávní organizace.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „subdodavatelem“ rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, které bylo svěřeno 
provedení části nebo všech povinností 
vyplývajících ze smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) od státních příslušnících třetích zemí a) od státních příslušníků třetích zemí 
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požadovali předložení povolení k pobytu 
nebo jiného obdobného povolení, které je 
platné po dobu trvání dotyčného 
pracovního poměru;

požadovali před zahájením jejich 
pracovního poměru předložení povolení k 
pobytu nebo jiného obdobného povolení, 
které je platné po dobu trvání dotyčného 
pracovního poměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pořídili kopii povolení k pobytu nebo 
obdobného povolení nebo zaznamenali 
v nich uvedené informace ještě před 
zahájením pracovního poměru;

b) uchovali po celou dobu trvání 
pracovního poměru a po jeho ukončení 
nejméně rok kopii povolení k pobytu nebo 
obdobného povolení nebo záznam o nich
pro potřeby kontroly příslušnými orgány 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Považujeme za nezbytné, aby byly tyto kopie či záznamy uchovány nejméně rok po skončení 
pracovního poměru, což usnadní provádění kontrol.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uschovali tyto kopie nebo záznamy 
alespoň po dobu trvání pracovního 
poměru pro potřebu kontroly příslušnými 
orgány členských států.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) oznámili příslušným orgánům 
určeným členskými státy zahájení 
pracovního poměru státního příslušníka 
třetí země i předpokládanou dobu jeho 
trvání, a to ve lhůtě stanovené tímto 
členským státem, která bude s výjimkou 
řádně odůvodněných případů činit 
maximálně deset dní před zahájením 
pracovního poměru;

Or. en

(Tento pozměňovací návrh obsahuje prvky odstavce 2.)

Odůvodnění

Nemá-li dojít k nedorozuměním při uplatňování této směrnice, měla by být ve vnitrostátních 
právních předpisech určena lhůta pro informování příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) oznámili příslušným orgánům 
určeným členskými státy ukončení 
pracovního poměru státního příslušníka 
třetí země, a to ve lhůtě stanovené tímto 
členským státem, která bude s výjimkou 
řádně odůvodněných případů činit 
maximálně deset dní od ukončení 
pracovního poměru;

Or. en
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Odůvodnění

Nemá-li dojít k nedorozuměním při uplatňování této směrnice, měla by být ve vnitrostátních 
právních předpisech určena lhůta pro informování příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy od zaměstnavatelů 
jednajících v rámci své obchodní činnosti 
nebo jako právnické osoby vyžadují, aby 
nejpozději do jednoho týdne oznámili 
příslušných orgánům označeným 
členskými státy začátek pracovního 
poměru státního příslušníka třetí země i 
jeho ukončení.

vypouští se

Or. en

Toto ustanovení je nyní zohledněno v odst. 1 písm. ca) (nový) v souladu s návrhem 
Parlamentu.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby bylo uznáno, 
že zaměstnavatel splnil svoje povinnosti 
podle odst. 1 písm. a) ledaže by se 
prokázalo, že doklad předložený jako 
povolení k pobytu nebo jiné obdobné 
povolení byl zjevně falešný.

3. Členské státy zajistí, aby bylo uznáno, 
že zaměstnavatel splnil svoje povinnosti 
podle odstavce 1 s výjimkou případů, kdy
doklad předložený jako platné povolení 
k pobytu nebo jiné obdobné povolení
vykazuje takové odchylky, které přiměřeně 
pozorný zaměstnavatel nemohl 
přehlédnout, nebo kdy se lze oprávněně 
domnívat, že zaměstnavatel si nemohl 
zfalšování daného dokladu nevšimnout.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Důsledky splnění povinností 
zaměstnavatelů
Členské státy zabezpečí, aby
zaměstnavatel nebyl obviněn z porušení 
článku 3, pokud může prokázat, že splnil 
povinnosti stanovené v článku 4. 

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je nadbytečný.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zaplacení výdajů souvisejících 
s navrácením každého nelegálně 
zaměstnaného státního příslušníka třetí 
země do země původu v případech, kdy 
proběhne postup navrácení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost za navrácení nelegálních migrantů nelze přenášet na zaměstnavatele. Směrnice 
by neměla zaměstnavatelům ukládat úhradu nákladů souvisejících s navrácením každého 
nelegálně zaměstnaného státního příslušníka třetí země do vlasti v případech, kdy proběhne 
postup navrácení. Je však přípustné ukládat zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají příslušníky 
třetích zemí s nelegálním pobytem, peněžité tresty zahrnující také náklady na navrácení těchto 
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osob.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré neproplacené odměny nelegálně 
zaměstnávanému státnímu příslušníkovi 
třetí země;

a) veškeré neproplacené odměny nelegálně 
zaměstnávanému státnímu příslušníkovi 
třetí země, přičemž se má za to, že 
sjednaná výše odměny je rovna minimální 
mzdě stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech, pokud zaměstnanec 
neprokáže, že byla sjednána jiná výše 
odměny. Ve členských státech, v nichž 
není minimální mzda stanovena, se 
sjednaná výši odměny vypočte podle 
minimálního příjmu, který občany 
příslušného členského státu opravňuje k 
pobírání sociálních dávek v tomto státě, 
nebo na základě kolektivních smluv nebo 
zvyklostí v daném odvětví;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby byla pracovníkovi vyplacena veškerá dlužná mzda, přičemž se předpokládá stav, 
jako by smlouva byla podepsána na dobu nejméně šesti měsíců s výjimkou případů, kdy 
zaměstnavatel prokáže opak. Pokud nelze neproplacenou mzdu pracovníka určit jiným 
způsobem, je vypočtena na základě nejméně minimální mzdy nebo mzdy sjednané v kolektivní 
smlouvě pro dané odvětví.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) částku rovnající se veškerým daním a
příspěvkům na sociální zabezpečení, které 
by zaměstnavatel zaplatil v případě 
legálního zaměstnání daného příslušníka 
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třetí země, včetně odpovídajících správních 
pokut; a

Or. en

Odůvodnění

Úhrada určité částky rovnající se daním a příspěvkům na sociální zabezpečení, které by 
zaměstnavatel zaplatil, pokud by nelegální pracovník byl zaměstnán legálně, přičemž se stejně 
jako v předchozím případě předpokládá stav, jako by smlouva byla platná nejméně po dobu 
šesti měsíců.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) případně veškeré náklady spojené 
se zasláním dlužných plateb do země, do 
níž se státní příslušník třetí země vrátil 
nebo byl navrácen či deportován. 

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro použití odst. 1 písm. a) členské 
státy:

2. Pro použití odst. 1 písm. a) členské státy
přijmou mechanismus umožňující 
automatické zahájení postupů nezbytných 
pro získání dlužné odměny, aniž by 
dotyčný státní příslušník třetí země byl 
nucen podat stížnost;

přijmou mechanismus umožňující 
automatické zahájení postupů nezbytných 
pro získání dlužné odměny, aniž by 
dotyčný státní příslušník třetí země byl 
nucen podat stížnost;
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Stanoví, že předpokládaný pracovní poměr 
trval alespoň 6 měsíců, pokud 
zaměstnavatel neprokáže jinak.

2a. Pro použití odst. 1 písm. a) a b) 
členské státy stanoví, že předpokládaný 
pracovní poměr trval alespoň 6 měsíců, 
pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec
neprokáže jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podobné ustanovení obsahuje směrnice 2004/81/ES o obětech obchodování s lidmi. V tomto 
případě není mimo oběti obchodování s lidmi, které spadají pod uvedenou směrnici, takovéto 
ustanovení považováno za relevantní.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že se vůči zaměstnavateli 
jednajícímu v rámci své obchodní činnosti
mohou případně použít tato opatření:

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že se vůči zaměstnavatelům, 
kteří porušují článek 3, jednajícím v rámci 
své obchodní činnosti případně použijí tato 
opatření:
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Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyloučení z nároku na veřejné výhody, 
státní podpory nebo dotace na období až 
pěti let;

a) vyloučení z nároku na veřejné výhody, 
státní podpory nebo dotace na období až 
pěti let, a to včetně financování z 
prostředků EU spravovaného členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 8 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dočasné nebo trvalé uzavření 
provozoven, jichž bylo užito k porušení 
zákazu.

d) dočasné nebo trvalé uzavření 
provozoven, jichž bylo užito k porušení 
zákazu, či dočasné nebo trvalé odejmutí 
licence k provozování příslušné obchodní 
činnosti, pokud je to odůvodněno zejména 
závažností situace nebo podílem státních 
příslušníků třetích zemí nelegálně 
zaměstnávaných dotyčným 
zaměstnavatelem..

Or. en
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Subdodávky

1. Pokud je zaměstnavatel 
subdodavatelem, členské státy zajistí, aby 
hlavní dodavatel a všichni 
zprostředkovávající subdodavatelé byli 
povinni zaplatit:
a) veškeré postihy uložené článkem 6, a
b) veškeré doplatky podle článku 7.
2. Hlavní dodavatel a všichni 
zprostředkovávající subdodavatelé jsou 
podle odst. 1 považováni za společně a 
nesdílně odpovědné, aniž jsou dotčena 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů o právu na odškodnění nebo 
postih.

Or. en

Odůvodnění

Směšování vztahu mezi společnostmi založeného na poskytování služby (na který se vztahuje 
obchodní a/nebo občanské právo) se vztahem mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci v 
rámci společnosti (na který se vztahuje pracovní právo) by nevytvořilo dobrou půdu pro 
rozšíření odpovědnosti generálního dodavatele také na subdodavatele. Prakticky vzato 
nemůže být žádná právnická osoba odpovědná za jinou. Existující problém řetězce 
subdodavatelů by měl být řešen kontrolami. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zaměstnavatel nadále nebo opakovaně 
porušuje článek 3 poté, co byl v posledních

a) zaměstnavatel nadále nebo opakovaně 
porušuje článek 3 poté, co vnitrostátní 
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dvou letech již dvakrát přistižen při jeho 
porušování národními nebo soudními 
orgány;

orgány či soudy vynesly dvě samostatná 
konečná rozhodnutí o tom, že 
zaměstnavatel byl shledán odpovědným za 
porušování článku 3, a tato rozhodnutí se 
týkají skutečností, k nimž došlo v období
dvou let;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) porušení se týká velkého počtu 
nelegálně zaměstnaných státních 
příslušníků třetích zemí. Tento případ 
nastává při zaměstnávání nejméně čtyř 
nelegálně zaměstnávaných státních 
příslušníků třetích zemí;

b) porušení se týká velkého počtu 
nelegálně zaměstnaných státních 
příslušníků třetích zemí. Tento případ 
nastává při zaměstnávání nejméně čtyř 
nelegálně zaměstnávaných státních 
příslušníků třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby účast na činech 
uvedených v odst. 1 nebo nabádání k nim 
představovalo trestný čin.

2. Členské státy zajistí, aby účast či 
spoluúčast na činech uvedených v odst. 1 
nebo nabádání k nim či jejich zamlčování
představovalo trestný čin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 13 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zbavení nároku pobírat veřejné výhody 
nebo podpory;

a) zbavení nároků pobírat veřejné výhody, 
státní podpory nebo dotace včetně 
financování z prostředků EU 
spravovaného členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě trestných činů, na které se 
vztahuje čl. 10 odst. 1 písm. d) udělí 
členské státy v souladu s články 4 až 15 
směrnice 2004/81/ES státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou 
oběťmi obchodování s lidmi a kteří při 
řízení spolupracují proti svému 
zaměstnavateli, časově omezené povolení 
k pobytu vázané na délku příslušného 
vnitrostátního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že nejméně v 10 % 
společností se sídlem na jejich území
provedou kontroly zaměstnávání nelegálně 
pobývajících státních příslušníků třetích 

1. Členské státy zajistí, aby byly na jejich 
území byly prováděny účinné a 
odpovídající kontroly za účelem 
omezování zaměstnávání nelegálně 
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zemí. pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výběr společností, které budou 
kontrolovány, vychází z posouzení rizik, 
jež musí vypracovat příslušné orgány 
členských států s přihlédnutím např. 
k odvětví, ve kterém daná společnost 
působí, či k jakémukoli dřívějšímu 
záznamu o porušení.

2. Na základě posouzení rizik členské státy 
pravidelně určují odvětví činnosti, 
ve kterých je na jejich území nejvíce 
rozšířeno zaměstnávání státních 
příslušníků třetích zemí s nelegálním 
pobytem. Odvětví, která byla v rámci 
takovéhoto posouzení rizik určena, 
členské státy zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly hodnotit riziko častého výskytu zaměstnávání nelegálních přistěhovalců 
v různých odvětvích. To by napomohlo soustředit kontroly na ta odvětví, kde je riziko vyšší, 
což umožňuje snížit potřebné množství kontrol. To by mohlo přispět ke snížení nákladů na 
prováděcí opatření uvedená v této směrnici.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V každém odvětví určeném podle 
odstavce 2 členské státy zajistí, že s 
výhradou odstavce 2b bude provedena 
kontrola toho, zda nejsou zaměstnáváni 
státní příslušníci třetích zemí s nelegálním 
pobytem, na nejméně 5 % pracovišť 
ročně.
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Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly hodnotit riziko častého výskytu zaměstnávání nelegálních přistěhovalců 
v různých odvětvích. To by napomohlo soustředit kontroly na ta odvětví, kde je riziko vyšší, 
což umožňuje snížit potřebné množství kontrol. To by mohlo přispět ke snížení nákladů na 
prováděcí opatření uvedená v této směrnici.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy dosáhnou úroveň 5 % 
uvedenou v odstavci 2a do ...* 
* Tři roky od vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V případě vyslaných pracovníků, kteří 
jsou státními příslušníky třetích zemí, si 
mohou kontrolní útvary členských států 
ověřit, že dotyční státní příslušníci třetích 
zemí jsou legálně zaměstnáni ve členském
státu původu, prostřednictvím spolupráce 
a výměny informací podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb.
Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. en



PE404.765v01-00 24/24 PA\718452CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 třetí následující rok 
informují členské státy Komisi o provádění 
směrnice formou zprávy, která obsahuje 
údaje o odvětvích určených v souladu s čl. 
15 odst. 2, o počtu a výsledcích kontrol 
provedených podle čl. 15 odst. 3 a 
podrobné informace o opatřeních 
uplatňovaných podle článku 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na základě těchto zpráv Komise podá  do 
dvanácti měsíců od obdržení zpráv od 
členských států zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. Tato zpráva může být 
doplněna návrhy na změnu této směrnice.

Or. en
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