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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sankcijah zoper delodajalce državljanov 
tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, je del svežnja ukrepov na področju migracijske 
politike, kot je bil predviden v načrtu politike zakonitega priseljevanja1in prednostnih nalogah 
politike v boju proti nezakonitemu priseljevanju državljanov tretjih držav iz leta 20062. 
Predlogu so v letu 2007 sledili naslednji dokumenti:
 sporočilo Komisije o krožni migraciji in partnerstvih za mobilnost med Evropsko unijo 

in tretjimi državami3, 

 predlog direktive Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi 
zaposlitve za visokokvalificirane delavce4, 

 predlog direktive Sveta o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno dovoljenje za 
državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice ter o 
skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici5, 

 sporočilo Komisije o krepitvi boja proti neprijavljenemu delu6.

Cilj predloga je zmanjšanje nezakonitega priseljevanja, medtem ko zakonito priseljevanje 
obravnavajo drugi predlogi zakonodaje. Predlogi o pravni ureditvi migracijske politike jasno 
razlikujejo med zakonitim in nezakonitim priseljevanjem, ta predlog pa obravnava izključno 
nezakonito priseljevanje. Izkušnje kažejo, da je eden od dejavnikov, ki najbolj spodbujajo 
priseljevanje, možnost zaposlitve v EU. 

Pravna podlaga za predlog je člen 63(3)(b) Pogodbe ES.

Ocena števila državljanov tretjih držav v EU se giblje od 4,5 milijona do 8 milijonov. 
Nezakonito zaposlovanje zadeva določene sektorje: gradbeništvo, kmetijstvo, čiščenje ter 
hotelirstvo/priprava in dostava hrane.

Evropski parlament je v resoluciji o boju proti nezakonitemu priseljevanju državljanov tretjih 
držav pozval Unijo in države članice, da sprejmejo odločne ukrepe za boj proti nezakonitemu 
zaposlovanju priseljencev, sprejmejo vrsto kazni za delodajalce, spodbujajo inšpekcijske 
preglede delovnih mest na osnovi človeških in materialnih virov, ki so potrebni za boj proti 
nezakonitemu zaposlovanju, ter pospešijo ukrepe za zaščito priseljencev.

Predlog zagovarja dve poglavitni načeli:

 kazni za zaposlovanje nezakonitih priseljencev morajo biti sorazmerne, odvračilne in 
učinkovite,

 pri izvajanju je treba upoštevati načelo subsidiarnosti. 

                                               
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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Temelj skupne evropske migracijske politike so zagotovo skupne opredelitve, pristopi in 
minimalni standardi za boj proti nezakonitemu priseljevanju.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Določbe ne smejo zajemati državljanov 
tretjih držav, ki v EU ne prebivajo 
nezakonito. Pri tem so izvzeti državljani 
tretjih držav, ki so družinski člani 
državljanov Unije in uveljavljajo svojo 
pravico prostega gibanja znotraj Skupnosti, 
ter tisti, ki imajo v okviru sporazumov med 
Skupnostjo in njenimi državami članicami 
na eni strani ter državami, katerih 
državljani so, na drugi, pravice prostega 
gibanja, ki so enake pravicam, ki jih imajo 
državljani Unije. Pri tem so izvzeti tudi 
državljani tretjih držav, ki so v razmerah, 
zajetih v pravo Skupnosti, na primer tisti, 
ki so zakonito zaposleni v eni državi 
članici in jih ponudnik storitev v okviru 
opravljanja storitev pošlje v drugo državo 
članico.

(4) Določbe ne smejo zajemati državljanov 
tretjih držav, ki v EU ne prebivajo 
nezakonito. Pri tem so izvzeti državljani 
tretjih držav, ki zakonito bivajo v državi 
članici, vendar nimajo dovoljenja za delo 
na njenem ozemlju, in državljani tretjih 
držav, ki so družinski člani državljanov 
Unije in uveljavljajo svojo pravico 
prostega gibanja znotraj Skupnosti, ter tisti, 
ki imajo v okviru sporazumov med 
Skupnostjo in njenimi državami članicami 
na eni strani ter državami, katerih 
državljani so, na drugi, pravice prostega 
gibanja, ki so enake pravicam, ki jih imajo 
državljani Unije. Pri tem so izvzeti tudi 
državljani tretjih držav, ki so v razmerah, 
zajetih v pravo Skupnosti, na primer tisti, 
ki so zakonito zaposleni v eni državi 
članici in jih ponudnik storitev v okviru 
opravljanja storitev pošlje v drugo državo 
članico.

Or. sk

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe je le jezikovni popravek v slovaškem jeziku (zamenjava besede 
"neoprávnene" z "oprávnene") in ne zadeva drugih jezikov.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za izvrševanje splošne prepovedi in 
odvračanje od kršitev morajo države 
članice zagotoviti ustrezne sankcije. Te 
morajo vključevati denarne kazni in 
prispevke za stroške vrnitve državljanov 
tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v 
EU.

(7) Za izvrševanje splošne prepovedi in 
odvračanje od kršitev morajo države 
članice zagotoviti ustrezne sankcije. Te 
morajo vključevati denarne kazni. Pri 
določanju višine denarnih kazni lahko 
države članice upoštevajo potrebo po 
nadomestilu bremena, ki izhaja iz njihove 
dolžnosti, da delodajalec plača vsa 
neporavnana plačila nezakonito 
zaposlenemu državljanu tretje države in 
po potrebi stroške za pošiljanje plačil v 
državo, kjer se je nezakonito zaposlen 
državljan tretje države vrnil, so ga v to 
državo vrnili ali izgnali.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Delodajalec mora v vsakem primeru 
državljanom tretjih držav plačati vsa 
morebitna še neporavnana plačila za delo, 
ki so ga opravili, ter vse neplačane davke 
in prispevke za socialno varnost.

(8) Delodajalec mora v vsakem primeru 
državljanom tretjih držav plačati vsa 
morebitna še neporavnana plačila za delo, 
ki so ga opravili. Če ni mogoče določiti 
višine zneska takšnih plačil, je treba 
privzeti znesek minimalne plače ali, če ta 
ni določena v okviru nacionalnega prava, 
znesek, enakovreden minimalnemu 
plačilu, ki državljanom zadevne države 
članice zagotavlja pravice iz naslova 
socialne pomoči v tej državi članici, ali 
določiti znesek na podlagi kolektivnih 
pogodb ali praks v zadevnem sektorju 
države članice, v kateri ima delodajalec 
sedež. Od delodajalca bi prav tako morali 
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zahtevati, da po potrebi plača vse stroške 
pošiljanja neporavnanih plačil v državo, 
kjer se je nezakonito zaposleni državljan 
tretje države vrnil, so ga v to državo vrnili 
ali izgnali.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Od delodajalcev bi prav tako morali 
zahtevati, da državi članici, kjer imajo 
sedež, plačajo znesek v višini davkov in 
prispevkov za socialno varnost, ki bi jih 
delodajalec moral plačati, če bi bil 
nezakonito zaposleni državljan tretje 
države zaposlen na zakonit način.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Glede na razširjenost sklepanja 
pogodb s podizvajalci v določenih 
prizadetih sektorjih je treba zagotoviti, da 
so vsa podjetja v podizvajalski verigi 
solidarno odgovorna za plačilo finančnih 
sankcij zoper delodajalca na koncu 
verige, ki zaposluje državljane tretjih 
držav, ki nezakonito prebivajo v EU.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Kaznivo dejanje je treba kaznovati z 
učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kazenskimi sankcijami, ki 
morajo veljati tudi za pravne osebe v 
celotni Skupnosti, saj so mnogi delodajalci
pravne osebe.

(17) Kaznivo dejanje je treba kaznovati z 
učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kazenskimi sankcijami, ki 
morajo veljati za delodajalce v celotni 
Skupnosti, ne glede na to, ali so fizične ali 
pravne osebe, vključno s pravnimi 
zastopniki pravnih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da se zagotovi zadostna raven 
izvrševanja in da se preprečijo znatne
razlike glede ravni izvrševanja v državah
članicah, je treba v vsaki državi članici 
izvršiti inšpekcijske preglede določenega 
deleža podjetij.

(20) Da se zagotovi zadostna raven 
izvrševanja te direktive in čim bolj 
zmanjšajo razlike glede ravni izvrševanja v 
državah članicah, je treba v vsaki državi 
članici izvršiti inšpekcijske preglede 
določenega deleža podjetij. Takšni 
inšpekcijski pregledi se lahko izvedejo v 
okviru drugih inšpekcijskih dejavnosti, 
kot je spremljanje spoštovanja 
zdravstvenih in varnostnih določb na 
delovnem mestu.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „zaposlitev“ pomeni izvajanje plačanih
dejavnosti za drugo osebo in po navodilih 
te druge osebe;

(b) „zaposlitev“ pomeni izvajanje 
dejavnosti, ki so ali bi morale biti plačane
v okviru veljavnega nacionalnega prava 
in se opravljajo za ali po navodilih 
delodajalca;

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „delodajalec“ pomeni vsako osebo, 
vključno s pravnimi osebami, za katero in
po navodilih katere državljan tretje države 
izvaja plačane dejavnosti;

(e) „delodajalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, za katero ali po navodilih 
katere državljan tretje države izvaja 
dejavnosti, ki so ali bi morale biti plačane 
v okviru veljavnega nacionalnega prava. 
Ta opredelitev se uporablja za agencije za 
začasno zaposlovanje;

Or. en

Obrazložitev

Kot delodajalce je treba opredeliti fizične ali pravne osebe, vključno z agencijami za začasno 
zaposlovanje.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) "pravna oseba" pomeni vsak pravni 
subjekt, ki ima status pravne osebe po 
veljavnem nacionalnem pravu, z izjemo 
držav ali javnih organov z javnimi 
pooblastili in javnih mednarodnih 
organizacij.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne bi smela zajemati nekaterih pravnih oseb, kot so javni državni organi in javne 
mednarodne organizacije.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „podizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, kateri je dodeljena izvedba 
vseh ali dela obveznosti iz že sklenjene 
pogodbe.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od državljanov tretjih držav zahtevajo 
predložitev dovoljenja za prebivanje ali 
druge odobritve bivanja, veljavne v 

(a) od državljanov tretjih držav zahtevajo 
predložitev veljavnega dovoljenja za 
prebivanje ali druge odobritve bivanja za
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obdobju zadevne zaposlitve; obdobje zadevne zaposlitve pred začetkom 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pred začetkom zaposlitve kopirajo 
dovoljenje za prebivanje ali katero drugo 
odobritev bivanja ali si zabeležijo njegovo 
vsebino;

(b) ohranijo za celotno obdobje trajanja 
zaposlitve in najmanj eno leto zatem
kopijo dovoljenja za prebivanje ali katero 
drugo odobritev bivanja, ki je na razpolago 
za to, da lahko pristojni organi v državah 
članicah opravijo inšpekcijski pregled;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi lažjega opravljanja inšpekcijskih pregledov se zdi potrebno ohraniti kopijo ali 
odobritev najmanj eno leto po izteku trajanja zaposlitve.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) hranijo kopije ali zapiske za 
inšpekcijske preglede pristojnih organov 
držav članic, in sicer vsaj toliko časa, 
kolikor traja zaposlitev.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pristojne organe, ki jih določijo 
države članice, obvestijo o začetku in 
predvideni dolžini trajanja zaposlitve 
državljanov tretjih držav v okviru obdobja, 
ki ga določi vsaka država članica in ki 
(razen v ustrezno utemeljenih primerih) ni 
daljše od desetih dni pred začetkom 
zaposlitve;

Or. en

(Predlog spremembe povzema nekatere elemente iz odstavka 2.)

Obrazložitev

Nacionalna zakonodaja bi morala opredeliti rok za obveščanje pristojnih organov, da se 
odpravijo nesporazumi pri izvajanju.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) pristojne organe, ki jih določijo 
države članice, obvestijo o prenehanju 
zaposlitve državljanov tretjih držav v 
okviru obdobja, ki ga določi vsaka država 
članica in ki (razen v ustrezno 
utemeljenih primerih) ni daljše od desetih 
dni po prenehanju zaposlitve.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalna zakonodaja bi morala opredeliti rok za obveščanje pristojnih organov, da se 
odpravijo nesporazumi pri izvajanju.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice od delodajalcev, ki 
delujejo v okviru poslovne dejavnosti ali 
so pravne osebe, zahtevajo, da pristojne 
organe, ki jih določijo države članice, 
najpozneje v enem tednu obvestijo o 
začetku in koncu zaposlitve državljana 
tretje države.

črtano

Or. en

(Ta odločba je po predlogu Parlamenta zdaj del odstavka 1 (ca) (novo).)

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se šteje, 
da so delodajalci izpolnili svoje obveznosti 
iz odstavka 1(a), če dokument, predložen 
kot dovoljenje za prebivanje ali katera 
druga odobritev bivanja, ni očitno 
spremenjen.

3. Države članice zagotovijo, da se šteje, 
da so delodajalci izpolnili svoje obveznosti 
iz odstavka 1, razen če dokument, 
predložen kot veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali druga odobritev bivanja ima 
takšne pomanjkljivosti, ki jih ustrezno 
pozoren delodajalec ne more spregledati, 
ali če se oceni, da ni mogoče, da ustrezno 
pozoren delodajalec ni vedel, da je bil 
zadevni dokument ponarejen.

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Posledice izpolnjevanja dolžnosti 
delodajalcev
Države članice zagotovijo, da delodajalci 
niso odgovorni za kršitev člena 3, če lahko 
dokažejo, da so izpolnili dolžnosti iz člena 
4. 

Or. en

Obrazložitev

Člen je zastarel.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2– točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) plačilo stroškov za vrnitev vsakega 
nezakonito zaposlenega državljana tretje 
države v primerih, kadar se izvedejo 
postopki vrnitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Delodajalci ne morejo biti odgovorni za vračanje nezakonitih priseljencev. Direktiva ne bi 
smela obremeniti delodajalcev s stroški za vrnitev vsakega nezakonito zaposlenega državljana 
tretje države v primerih, kadar se izvedejo postopki vrnitve. Vendar je dopustno, da se 
denarno kaznujejo delodajalci, ki zaposlujejo državljane tretjih držav brez dovoljenja za 
bivanje, kar vključuje tudi stroške za vrnitev.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nezakonito zaposlenemu državljanu 
tretje države vsa morebitna še neporavnana 
plačila;

(a) nezakonito zaposlenemu državljanu 
tretje države vsa morebitna še neporavnana 
plačila. Za dogovorjeno raven plačila se 
šteje minimalna plača, določena v okviru 
nacionalnega prava, razen če lahko 
zaposleni dokaže drugače. V državah 
članicah, kjer minimalna plača ni 
določena, se dogovorjena raven plačila 
določi glede na minimalni dohodek, ki 
državljanom zadevne države članice 
zagotavlja pravice iz naslova socialne 
pomoči v tej državi članici, ali v skladu s 
kolektivnimi pogodbami ali praksami v 
zadevnem sektorju;

Or. en

Obrazložitev

Treba je izplačati znesek neizplačanih plač delavcu ob predpostavki, da je bila pogodba 
sklenjena za najmanj šest mesecev, razen v primerih, kjer delodajalec lahko dokaže 
nasprotno. V primeru, da ni mogoče opredeliti višine plače, ki jo je treba izplačati delavcu, se 
uporabi metoda izračuna na osnovi minimalne plače ali plače, ki je skupno dogovorjena za 
posamezen sektor.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vse neplačane davke in prispevke za 
socialno varnost, vključno z zadevnimi 
upravnimi denarnimi kaznimi.

(b) znesek, ki je enak vsem davkom in 
prispevkom za socialno varnost, ki bi jih 
delodajalec moral plačati, če bi bil 
državljan tretje države zakonito zaposlen, 
vključno z zadevnimi upravnimi denarnimi 
kaznimi; in
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Or. en

Obrazložitev

Delodajalec mora plačati določen znesek, enakovreden davkom in prispevkom za socialno 
varnost, ki bi jih delodajalec moral plačati, če bi bil državljan tretje države zakonito zaposlen 
ob predpostavki, da je bila pogodba sklenjena za najmanj šest mesecev, kot je bilo navedeno v 
prejšnjem primeru.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) po potrebi vse stroške za pošiljanje 
plačil v državo, kjer se je državljan tretje 
države vrnil, so ga v to državo vrnili ali 
izgnali. 

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za uporabo odstavka 1(a) države 
članice:

2. Za uporabo odstavka 1(a) države članice 
sprejmejo mehanizme za zagotovitev, da se 
potrebni postopki za izterjavo 
neporavnanih plačil sprožijo samodejno, ne 
da bi moral državljan tretje države vložiti 
zahtevek za izterjavo.

(a) sprejmejo mehanizme za zagotovitev, 
da se potrebni postopki za izterjavo 
neporavnanih plačil sprožijo samodejno, ne 
da bi moral državljan tretje države vložiti 
zahtevek za izterjavo;
(b) omogočiti, da se domneva, da delovno 
razmerje traja vsaj 6 mesecev, če 
delodajalec ne dokaže drugače.

2a. Za uporabo odstavka 1(a) in (b) 
države članice omogočijo, da se domneva, 
da delovno razmerje traja vsaj 6 mesecev, 
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če delodajalec ali zaposleni ne dokaže 
drugače.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Glede kaznivih dejanj iz člena 10(1)(c) 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da se izvršitev vseh 
odločitev o vrnitvi odloži, dokler državljan 
tretje države ne prejme vseh neporavnanih 
plačil iz odstavka 1(a).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podobno določbo vsebuje direktiva 2004/81 ES o žrtvah trgovine z ljudmi. V tem primeru 
(razen žrtev trgovanja z ljudmi), ki ga obravnava zgoraj omenjena uredba, se takšna pravna 
ureditev zdi neprimerna.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da za delodajalca, ki 
delujejo v okviru poslovne dejavnosti, 
veljajo naslednji ukrepi:

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da za delodajalce, ki kršijo 
člen 3 in delujejo v okviru poslovne 
dejavnosti, veljajo po potrebi naslednji 
ukrepi:

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izključitev iz upravičenosti do javnih 
ugodnosti, pomoči ali subvencij za obdobje 
do pet let;

(a) izključitev iz upravičenosti do javnih 
ugodnosti, pomoči ali subvencij, vključno s 
financiranjem EU, ki ga upravljajo države 
članice, za obdobje do pet let;

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 8 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) začasno ali trajno zaprtje obratov, v 
katerih je bila storjena kršitev.

(d) začasno ali trajno zaprtje obratov, v 
katerih je bila storjena kršitev, ali začasen 
ali trajen odvzem dovoljenja za 
opravljanje zadevne poslovne dejavnosti, 
če te ukrepe opravičuje zlasti resnost 
razmer ali delež nezakonito zaposlenih 
državljanov tretjih držav s strani 
zadevnega delodajalca.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Sklepanje pogodb s podizvajalci

1. Kadar je delodajalec podizvajalec, 
države članice zagotovijo, da so glavni 
izvajalec ter vsi morebitni vmesni 
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podizvajalci odgovorni za plačilo:
(a) vseh sankcij, naloženih na podlagi 
člena 6, in
(b) vseh odprtih plačil, dolgovanih na 
podlagi člena 7.
2. Glavni izvajalec in vsi morebitni vmesni 
izvajalci so v skladu z odstavkom 1 
solidarno odgovorni, brez poseganja v 
določbe nacionalnega prava v zvezi z 
regresno pravico.

Or. en

Obrazložitev

Mešanje odnosa za zagotavljanje storitev med podjetji (ki je predmet gospodarskega ali 
civilnega prava) z delovnimi odnosi znotraj podjetja med delodajalcem in njegovimi 
zaposlenimi (ki je predmet delovnega prava) ne bi ustvarilo zdravih temeljev za širjenje 
odgovornosti glavnega izvajalca za podizvajalce. Nobena pravna oseba ne more biti dejansko 
odgovorna za drugo. Resnično težavo glede verige podizvajalcev bi morali rešiti z 
inšpekcijskimi pregledi. 

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kršitev se nadaljuje ali ponovi po dveh
predhodnih ugotovitvah pristojnih 
nacionalnih organov ali sodišč v obdobju 
dveh let, da je delodajalec kršil člen 3;

(a) kršitev se nadaljuje ali ponovi po dveh
ločenih končnih odločitvah pristojnih 
nacionalnih organov ali sodišč, na podlagi 
katerih je bil delodajalec spoznan za 
krivega za kršenje člena 3, te odločitve pa 
se sklicujejo na dejstva, ki so se zgodila v 
obdobju dveh let;

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kršitev se nanaša na znatno število 
nezakonito zaposlenih državljanov tretjih 
držav. To je v primeru, da so vsaj štirje 
državljani tretjih držav nezakonito 
zaposleni;

(b) kršitev se nanaša na znatno število 
nezakonito zaposlenih državljanov tretjih 
držav. To je v primeru, da so vsaj štirje 
državljani tretjih držav nezakonito 
zaposleni;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je 
sodelovanje v ravnanjih iz člena 1 ali 
napeljevanje k njim kaznivo dejanje.

2. Države članice zagotovijo, da je 
sodelovanje ali sokrivda v ravnanjih iz 
člena 1 ali napeljevanje k njim ali njihovo 
prikrivanje kaznivo dejanje. 

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 13 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izključitev iz upravičenosti do javnih
ugodnosti ali pomoči;

(a) izključitev iz upravičenosti do javnih 
ugodnosti, pomoči ali subvencij, vključno 
s financiranjem EU, ki ga upravljajo 
države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Glede kaznivih dejanj iz člena 10(1)(d) 
države članice v skladu s pogoji iz členov 
4 do 15 direktive 2004/81/ES državljanom 
tretjih držav, ki so žrtve trgovanja z ljudmi 
in sodelujejo v kazenskih postopkih zoper 
delodajalca, dodelijo dovoljenje za 
prebivanje s časovnimi omejitvami, 
povezanimi s trajanjem zadevnih 
nacionalnih postopkov.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se letno v 
vsaj 10 % podjetij na njihovem ozemlju
izvedejo inšpekcijski pregledi in s tem 
preveri zaposlitev državljanov tretjih držav, 
ki nezakonito prebivajo v EU.

1. Države članice zagotovijo, da se na 
njihovem ozemlju izvedejo učinkoviti in 
ustrezni inšpekcijski pregledi in s tem 
preveri zaposlitev državljanov tretjih držav, 
ki nezakonito prebivajo v EU.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izbor podjetij, v katerih se izvedejo 
inšpekcijski pregledi, temelji na oceni 
tveganja, ki jo izvedejo pristojni organi v 
državah članicah ob upoštevanju 

2. Države članice na podlagi ocen 
tveganja redno opredeljujejo sektorje 
dejavnosti, v katerih na njihovem ozemlju 
prevladuje zaposlovanje državljanov 
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dejavnikov, kot sta sektor, v katerem 
podjetje deluje, in morebitna kršitev v 
preteklosti.

tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v 
EU. Države članice objavijo sektorje, ki so 
bili opredeljeni na podlagi ocen tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale ocenjevati tveganje glede koncentracije zaposlovanja nezakonitih 
priseljencev v različnih sektorjih. To bi povečalo pogostost inšpekcijskih pregledov v 
sektorjih, kjer je tveganje večje, kar bi zmanjšalo zahtevan delež teh pregledov. To bi lahko 
prispevalo k zmanjšanju stroškov za izvajanje ukrepov, predvidenih s to direktivo.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V vsakem od teh sektorjev, 
opredeljenih v odstavku 2, države članice 
zagotovijo, da se v skladu z odstavkom 2b 
za vsaj 5 % delovnih mest letno izvedejo 
inšpekcijski pregledi, da se preveri 
zaposlovanje državljanov tretjih držav, ki 
nezakonito prebivajo v EU.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale ocenjevati tveganje glede koncentracije zaposlovanja nezakonitih 
priseljencev v različnih sektorjih. To bi povečalo pogostost inšpekcijskih pregledov v 
sektorjih, kjer je tveganje večje, kar bi zmanjšalo zahtevan delež teh pregledov. To bi lahko 
prispevalo k zmanjšanju stroškov za izvajanje ukrepov, predvidenih s to direktivo.



PA\718452SL.doc 23/24 PE404.765v01-00

SL

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice dosežejo raven 5 % iz 
odstavka 2a v ...* 
*treh letih po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. V primeru napotenih delavcev, ki so 
državljani tretjih držav, lahko države 
članice uporabijo možnost sodelovanja in 
izmenjave informacij iz direktive 96/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 1996 o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev, da se 
preveri, ali so zadevni državljani tretjih 
držav zakonito zaposleni v matični državi 
članici.
UL L 18, 21.1.1997, str. 1

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice najpozneje do [tri leta po 
datumu iz člena 17] in vsaka tri leta za tem 
Komisiji posredujejo informacije o 

Države članice najpozneje do [tri leta po 
datumu iz člena 17] in vsaka tri leta za tem 
Komisiji posredujejo informacije o 
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izvajanju te direktive v obliki poročila, ki 
vključuje število in rezultate inšpekcijskih 
pregledov, izvedenih na podlagi člena 15, 
ter podrobnosti o ukrepih, ki se uporabljajo 
na podlagi člena 8.

izvajanju te direktive v obliki poročila, ki 
vključuje sektorje, opredeljene v skladu s 
členom 15(2), število in rezultate 
inšpekcijskih pregledov, izvedenih na 
podlagi člena 15(3), ter podrobnosti o 
ukrepih, ki se uporabljajo na podlagi člena 
8.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija na podlagi teh poročil predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija na podlagi teh poročil v 
dvanajstih mesecih po prejemu poročil, ki 
jih predstavijo države članice, predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.
To poročilo lahko vsebuje predloge za 
spremembo te direktive.

Or. en
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