
PR\732431CS.doc PE409.510v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2007/0094(COD)

4. 7. 2008

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy 
proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem
(KOM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claudio Fava

Navrhovatelka (*): Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

(*) Přidružené výbory – článek 47 jednacího řádu



PE409.510v01-00 2/31 PR\732431CS.doc

CS

PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti 
zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem
(KOM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0249),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 63 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0143/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a 
stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi.

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, 

(Netýká se českého znění)
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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. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem zabránit zaměstnávání státních 
příslušníků třetích zemí s nelegálním 
pobytem, se bude po zaměstnavateli 
požadovat, aby při náboru státního 
příslušníka třetích zemí, včetně případů, 
kdy je pracovník najímán, aby byl za 
účelem poskytování služeb vyslán do 
jiného členského státu, zkontroloval, zda-li 
má tento povolení k pobytu nebo jiné 
podobné povolení platné po celou dobu 
trvání pracovního poměru. Povinnost 
zaměstnavatele bude omezena na kontrolu 
dokladu, zda tento není falešný, zda např. 
fotografie nepatří někomu jinému. Aby 
členské státy měly možnost zkontrolovat 
zejména případné padělaní dokladů, 
podniky a právnické osoby budou muset 
o zaměstnání státních příslušníků třetích 
zemí informovat příslušné úřady.

(5) S cílem zabránit zaměstnávání státních 
příslušníků třetích zemí s nelegálním 
pobytem, se bude po zaměstnavateli 
požadovat, aby při náboru státního 
příslušníka třetích zemí, včetně případů, 
kdy je pracovník najímán, aby byl za 
účelem poskytování služeb vyslán do 
jiného členského státu, zkontroloval, zda-li 
má tento povolení k pobytu nebo jiné 
podobné povolení platné po celou dobu 
trvání pracovního poměru. Povinnost 
zaměstnavatele bude omezena na kontrolu 
dokladu, zda tento není falešný, zda např. 
fotografie nepatří někomu jinému. Aby 
členské státy měly možnost zkontrolovat 
zejména případné padělaní dokladů, 
podniky a právnické osoby budou muset 
o zaměstnání státních příslušníků třetích 
zemí informovat příslušné úřady. Členské 
státy by měly zaměstnavatelům poskytnout 
jasná pravidla a průběžné poradenství, jak 
rozpoznat pravost povolení k pobytu a 
jiných obdobných povolení. Členské státy 
by měly být vedeny na úrovni EU ke 
sdílení osvědčených postupů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

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 
a přispění na výdaje související 
s navrácením státních příslušníků třetích 
zemí s nelegálním pobytem, společně 
s možností mírnějších finančních postihů 
ve zvláštních případech a s omezením na 
činnosti vztahující se k pomoci 
v domácnosti a osobním službám.

Or. xm

Pozměňovací návrh 4

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 a další finanční 
pohledávky související s prací a odvést 
příslušné daně a příspěvky na sociální 
zabezpečení. Zaměstnavatel by měl také 
případně nést veškeré náklady související 
s převedením výše uvedené odměny a 
finančních pohledávek do země, do níž se 
daný příslušník třetí země dobrovolně 
vrátil.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy musí zajistit možnost 
podávání stížností a vytvořit mechanismy 
zaručující státním příslušníkům třetích 
zemí proplacení veškeré odměny, na 
kterou mají nárok.

(9) Členské státy musí zajistit možnost 
podávání stížností a vytvořit mechanismy 
zaručující státním příslušníkům třetích 
zemí proplacení veškeré odměny a dalších 
finančních pohledávek souvisejících 
s prací, na které mají nárok.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by měly stanovit právní 
domněnku pracovního poměru v trvání 
nejméně 6 měsíců, aby se důkazní břemeno 
zaměstnavatele vymezilo s ohledem na 
určité minimální období.

(10) Členské státy by měly stanovit právní 
domněnku pracovního poměru v trvání 
nejméně 6 měsíců, aby se vymezilo důkazní 
břemeno zaměstnavatele, a měly by také 
učinit opatření poskytující pracovníkům 
možnost prokázat existenci a trvání 
pracovního poměru.

Or. it

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Členské státy stanoví možnost dalších 
postihů vůči podnikům, včetně vyloučení 
z nároku na veřejné výhody, státní podpory 
a dotace (včetně zemědělských dotací), 
vyloučení z účasti na veřejných 

(11) Členské státy stanoví možnost dalších 
postihů vůči podnikům, včetně vyloučení 
z nároku na veřejné výhody, státní podpory 
a dotace (včetně zemědělských dotací 
a prostředků z fondů EU), vyloučení 
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výběrových řízeních; vyloučení z účasti na 
veřejných výběrových řízeních; a vrácení 
veřejných výhod, státních podpor a dotací, 
včetně prostředků z fondů EU 
spravovaných členskými státy, které jim 
již byly vyplaceny.

z účasti na veřejných výběrových řízeních,
a to i na úrovni EU; a vrácení veřejných 
výhod, státních podpor a dotací, včetně 
prostředků z fondů EU, které jim již byly 
vyplaceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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.

(13) Vzhledem k častému využívání 
subdodávek v některých odvětvích je nutné 
zajistit, aby alespoň dodavatel, s nímž je 
daný zaměstnavatel ve vztahu přímého 
subdodavatele, byl odpovědný za placení 
finančních postihů uložených tomuto
zaměstnavateli. Ve zvláštních případech 
jsou všechny podniky subdodavatelského 
řetězce odpovědny za finanční postihy vůči 
zaměstnavateli na konci řetězce, který 
zaměstnává státní příslušníky třetích zemí 
s nelegálním pobytem. Agentury 
zprostředkovávající dočasné zaměstnání 
a jiní zprostředkovatelé by měli být 
zahrnuti do kategorie subdodavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro zajištění úplné účinnosti 
všeobecného zákazu jsou ve vážných 
případech nezbytné postihy, jež by účinněji 
odradily od obdobného počínání; těmito 

(15) Pro zajištění úplné účinnosti 
všeobecného zákazu jsou ve vážných 
případech nezbytné postihy, jež by účinněji 
odradily od obdobného počínání; těmito 
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případy se rozumí: opakované porušování, 
nelegální zaměstnávání velkého počtu 
státních příslušníků třetích zemí, obzvlášť
vykořisťující pracovní podmínky 
a případy, kdy je zaměstnavatel 
obeznámen se skutečností, že pracovník je 
obětí obchodování s lidmi. 

případy se rozumí: opakované porušování, 
nelegální zaměstnávání velkého počtu 
státních příslušníků třetích zemí, 
vykořisťující pracovní podmínky, případy, 
kdy je zaměstnavatel obeznámen se 
skutečností, že pracovník je obětí 
obchodování s lidmi, a případy, kdy je 
obětí nezletilá osoba. 

Za obzvláště vykořisťující pracovní 
podmínky jsou považovány odměny nebo 
pracovní podmínky, zejména ty, jež 
ohrožují zdraví a bezpečnost pracovníka, 
a jež se významným způsobem liší od 
odměn a podmínek legálně zaměstnaného 
pracovníka.

Za obzvláště vykořisťující pracovní 
podmínky by měly být považovány takové 
podmínky či odměny, které se výrazně liší 
od podmínek a odměn legálně 
zaměstnaného pracovníka, zejména pokud 
jde o podmínky mající nepříznivý vliv na
mzdy a pracovní dobu a ohrožující zdraví 
a bezpečnost pracovníka.

Or. xm

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ve všech případech, které jsou 
v souladu s touto směrnicí pokládány za 
vážné porušení, by se tyto měly v celém 
Společenství považovat za trestný čin, 
pokud byly spáchány úmyslně. Trestným 
činem by nemělo být dotčeno uplatnění 
rámcového rozhodnutí 2002/629/SVV ze 
dne 19. července 2002 o boji proti 
obchodování s lidmi.

(16) Ve všech případech, které jsou 
v souladu s touto směrnicí pokládány za 
vážné porušení, by se tyto měly v celém 
Společenství považovat za trestný čin. 
Trestným činem by nemělo být dotčeno 
uplatnění rámcového rozhodnutí 
2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 
o boji proti obchodování s lidmi.

Or. it
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Za účelem zajištění účinné úrovně 
ochrany před vykořisťujícími pracovními 
podmínkami, by měly být, sdružení, 
organizace či jiné právní subjekty 
a odborové organizace zmocněny zahájit 
nebo účastnit se řízení jménem nebo na 
podporu jakékoli oběti, aniž budou 
dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy. Třetím stranám by mělo být 
povoleno zachovat mlčenlivost o totožnosti 
a místu pobytu podavatele stížnosti s cílem 
povzbudit oběti k podávání stížností.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 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. Členské státy by rovněž 
měly vydat dočasná povolení k pobytu těm 
státním příslušníkům třetích zemí, kteří 
jsou nezletilí. 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 
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přistěhovalectví a kteří spolupracují 
s příslušnými orgány.

Or. it

Pozměňovací návrh 13

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 
výdělečné činnosti pro jinou osobu a pod 
jejím vedením nebo dohledem;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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 osoba, 
včetně právnických osob, pro kterou 
a/nebo pod jejímž vedením nebo dohledem 
vykonává státní příslušník třetí země 
výdělečnou nebo nevýdělečnou činnost, za 
kterou je, nebo by měla být, vyplácena 
odměna;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

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.

f) „subdodavatelem“ rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, které bylo svěřeno 
provedení části nebo všech povinností 
vyplývajících ze smlouvy, včetně agentur 
zprostředkovávajících dočasnou práci 
a jakýchkoli jiných zprostředkovatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „odměnou“ rozumí mzda, včetně sazeb 
za přesčasy, které jsou ve stejné výši, 
v jaké by je požívali pracovníci 
srovnatelného pracovního zařazení 
v řádném zaměstnaneckém poměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) od státních příslušníků třetích zemí 
požadovali předložení povolení k pobytu 
nebo jiného obdobného povolení, které je 
platné při zahájení trvání pracovního 
poměru a lze jej obnovit pro zbývající část 
doby trvání pracovního poměru;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18

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.

c) uschovali tyto kopie nebo záznamy
alespoň po dobu trvání pracovního poměru 
a následujících 12 měsíců pro potřebu 
kontroly příslušnými orgány členských 
států, včetně elektronického formy.

Or. it

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Členské státy mohou stanovit 
zjednodušený systém povinností pro 
zaměstnavatele, který je soukromou 
osobou zaměstnávající pracovníka jako 
pomocnou sílu v domácnosti nebo 
v oblasti osobních služeb.

Or. xm

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Členské státy zajistí, aby bylo uznáno, 
že zaměstnavatel splnil svoje povinnosti 

(3) Členské státy zajistí, aby povinnosti 
zaměstnavatele, podle odst. 1 písm. a) byly 
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podle odst. 1 písm. a) ledaže by se 
prokázalo, že doklad předložený jako 
povolení k pobytu nebo jiné obdobné 
povolení byl zjevně falešný.

považovány za splněné, pokud doklad 
předložený jako povolení k pobytu nebo 
jiné obdobné povolení není zjevně falešný 
nebo zaměstnavatel není obeznámen se 
skutečností, že se jedná o falsifikát.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou 
zaměstnavatelům přiměřenou lhůtu, 
během níž uvedou situaci zaměstnaných 
státních příslušníků třetích zemí do 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou potřebná opatření, 
aby zajistily, že porušení článku 3 bude 
podřízeno účinným, přiměřeným a 
odrazujícím postihům vůči zaměstnavateli.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 písm. a),
členské státy přijmou potřebná opatření k 
zajištění toho, aby za porušení článku 3 
byli zaměstnavatelé postihováni účinným, 
přiměřeným a odrazujícím způsobem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

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

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Členské státy mohou stanovit snížené 
finanční postihy, jestliže zaměstnavatel je 
soukromá osoba zaměstnávající státního 
příslušníka třetí země jako pomocnou sílu 
v domácnosti či v oblasti osobních služeb.

Or. xm

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě každého porušení článku 3
členské státy zajistí, že zaměstnavatel 
zaplatí:

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 písm. a), 
členské státy zajistí, aby v případě každého 
porušení článku 3 zaměstnavatel zaplatil:

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

finanční pohledávky související s prací
nelegálně zaměstnávanému státnímu 
příslušníkovi třetí země;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) případně veškeré náklady související s 
převedením odměny a finančních 
pohledávek uvedených v písmenu a) do 
země, do níž se daný státní příslušník třetí 
země dobrovolně vrátil.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže nelze stanovit odměnu podle 
definice uvedené v čl. 2 písm. fa), vychází 
se z minimální odměny ve smyslu 
příslušných právních předpisů týkajících 
se minimální mzdy, z kolektivních smluv či 
zvyklostí v dané oblasti zaměstnání, pokud 
zaměstnavatel nebo zaměstnanec nemůže 
prokázat, že byla sjednána jiná výše 
odměny. V členských státech, v nichž není 
minimální mzda stanovena, se minimální 
výše odměny určí na základě minimálního 
příjmu, který občany příslušného 
členského státu již neopravňuje k pobírání 
sociálních dávek, nebo ve výši odpovídající 
běžným odměnám sjednaným příslušnými 
kolektivními smlouvami či na základě 
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zvyklostí v daném odvětví.

Or. xm

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přijmou mechanismus umožňující 
automatické zahájení postupů nezbytných 
pro získání dlužné odměny, aniž by 
dotyčný státní příslušník třetí země byl 
nucen podat stížnost;

a) přijmou mechanismus umožňující 
automatické zahájení postupů nezbytných 
pro získání dlužné odměny a dalších 
finančních pohledávek souvisejících 
s prací, aniž by dotyčný státní příslušník 
třetí země byl nucen podat stížnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Stanoví, že předpokládaný pracovní 
poměr trval alespoň 6 měsíců, pokud 
zaměstnavatel neprokáže jinak.

b) stanoví, že předpokládaný pracovní 
poměr trval alespoň 6 měsíců, pokud 
zaměstnavatel nebo nelegálně 
zaměstnávaný státní příslušník třetí země 
neprokáže jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby nelegálně zaměstnanému státnímu 
příslušníkovi třetí země zaručily, že zpětně 
obdrží veškerou odměnu podle odst. 1 
písm. a), a to i v případech dobrovolného 
nebo nedobrovolného navrácení.

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby nelegálně zaměstnanému státnímu 
příslušníkovi třetí země zaručily, že zpětně 
obdrží veškerou odměnu a další finanční 
pohledávky související s prací podle 
odst. 1 písm. a) a pododstavce 1a, a to 
i v případech dobrovolného navrácení.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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).

4. Členské státy přijmou potřebná opatření, 
která zajistí, aby rozhodnutí o navrácení 
bylo odloženo, dokud státní příslušník třetí 
země neobdrží veškerou odměnu a další 
finanční pohledávky související s prací 
podle odst. 1 písm. a) a pododstavce 1a.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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
jednajícím v rámci své obchodní činnosti 
případně použijí tato opatření:

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

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 prostředků z fondů 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vyloučení z účasti na veřejných 
zakázkách na období až pěti let;

b) vyloučení z účasti na veřejných 
zakázkách na období až pěti let, a to včetně 
veřejných zakázek zadávaných orgány 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

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
závažností situace nebo počtem nelegálně 
zaměstnávaných státních příslušníků 
třetích zemí, přičemž se dbá na 
uplatňování vnitrostátního pracovního 
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práva.

Or. xm

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je zaměstnavatel subdodavatelem, 
členské státy zajistí, aby hlavní dodavatel 
a všichni zprostředkovávající 
subdodavatelé byli povinni zaplatit:

1. Pokud je zaměstnavatel subdodavatelem, 
členské státy zajistí, aby dodavatel, k 
němuž je tento zaměstnavatel ve vztahu 
přímého subdodavatele, byl povinen 
zaplatit:

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. Členské státy zajistí, aby hlavní
dodavatel a všichni zprostředkovávající 
subdodavatelé byli v případě, že jim bylo 
nebo mělo být známo, že zaměstnávající 
subdodavatel zaměstnává státní 
příslušníky třetích zemí s nelegálním 
pobytem, povinni uhradit platby uvedené v 
odst. 1 a), b) a ba) a v čl. 7 pododstavci 1 a 
namísto zaměstnávajícího subdodavatele 
nebo dodavatele, k němuž je tento 
zaměstnavatel ve vztahu přímého 
subdodavatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny členské státy zajistí, aby 
porušení uvedené v článku 3 představovalo 
trestný čin, pokud k němu došlo úmyslně
za těchto okolností:

1. Všechny členské státy zajistí, aby 
porušení uvedené v článku 3 představovalo 
trestný čin za těchto okolností:

Or. en

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) k porušení dochází za vykořisťujících 
pracovních podmínek, kdy dochází k 
násilí, výhrůžkám, zastrašování, 
ponižování nebo když se pracovní 
podmínky legálně zaměstnaných 
pracovníků výrazným způsobem liší; nebo

Or. it

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) porušení se dopustí zaměstnavatel, 
který využívá práce nebo služeb osoby 
o které je mu známo, že je obětí 
obchodování s lidmi.

d) porušení se dopustí zaměstnavatel, který 
využívá práce nebo služeb vyžádaných od 
osoby, o které mu je nebo mělo být známo, 
že je obětí obchodování s lidmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) porušení se týká zaměstnávání 
nezletilé osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že právnické osoby 
ponesou zodpovědnost za spáchání 
trestného činu uvedeného v článku 10, kdy 
trestný čin byl spáchán v jejich prospěch 
osobou jednající buď samostatně nebo jako 
součást orgánu právnické osoby, která má 
v jejím rámci vedoucí postavení, na 
základě:

1. Členské státy zajistí, aby právnické 
osoby nesly zodpovědnost za spáchání 
trestného činu uvedeného v článku 10, kdy 
trestný čin byl spáchán v jejich prospěch 
osobou jednající buď samostatně nebo jako 
součást orgánu právnické osoby na 
základě:

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 13 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zbavení nároku pobírat veřejné výhody 
nebo podpory;

a) zbavení nároku pobírat veřejné podpory, 
včetně financování z prostředků 
Společenství;



PE409.510v01-00 24/31 PR\732431CS.doc

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 13 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) navrácení veřejných výhod, podpor 
nebo dotací, včetně prostředků z fondů 
EU, které byly zaměstnavateli poskytnuty 
během 12 měsíců před odhalením 
nelegálního zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 13 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vyloučení z účasti na veřejných 
zakázkách na období až pěti let;

b) vyloučení z účasti na veřejných 
zakázkách na období až pěti let, a to i na 
úrovni EU;

Or. xm

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

(Netýká se českého znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby třetí strany, 
jako jsou sdružení, organizace či jiné 
právní subjekty, jež na základě svého 
statutu poskytují pomoc státním 
příslušníkům třetích zemí, a odborové 
organizace mohly jménem státního 
příslušníka třetí země nebo na jeho 
podporu, pokud k tomu v souladu s touto 
směrnicí tento příslušník dá svůj souhlas, 
zahájit soudní nebo správní řízení a/nebo 
se jej účastnit, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy týkající se 
zastupování a obhajoby před soudy.
Tyto třetí strany mohou zachovávat 
mlčenlivost o totožnosti a místě pobytu 
podavatele stížnosti, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy týkající se 
zastupování a obhajoby před soudy.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 vázané na délku příslušného 
řízení státním příslušníkům třetích zemí, 
kteří pracovali za obzvláště vykořisťujících 
podmínek a kteří spolupracují při trestním 

3. V případě trestných činů uvedených v čl. 
10 odst. 1 písm. c), d) a e) zaručí členské 
státy podle podmínek článků 4 a 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 
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stíhání jejich zaměstnavatele. spolupracují při trestním stíhání jejich 
zaměstnavatele.

Or. it

Pozměňovací návrh 49

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 
zemí.

1. Členské státy zajistí, aby nejméně v 5%
společností se sídlem nebo provozem na 
jejich území byly provedeny kontroly 
zaměstnávání nelegálně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby kontrolami 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nebyla 
dotčena inspekce práce, která se provádí 
pouze pro účely posuzování pracovních 
podmínek a zaměřuje se zejména na 
hodnocení bezpečnostních a zdravotních 
podmínek, bez ohledu na postavení 
pracovníka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Vztah k vnitrostátním opatřením

Touto směrnicí nejsou dotčena 
vnitrostátní opatření, která podporují 
přeměnu nehlášené práce na hlášený 
pracovní poměr a uvedení situace 
nehlášených pracovníků do souladu s 
právními předpisy.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V EU žije odhadem mezi 4,5 a 8 miliony nelegálních přistěhovalců a jejich počet stabilně 
narůstá zejména z důvodu snadného přístupu k nelegální práci.

Nelegální zaměstnání se soustřeďuje v některých odvětvích, jmenovitě ve stavebnictví, 
zemědělství, úklidových pracích, hotelnictví a stravovacích službách.

Jedním ze sociálních důsledků tohoto jevu je skutečnost, že přistěhovalci jsou zaměstnáni za 
vykořisťujících podmínek. Nelegální přistěhovalci splňují potřeby některých bezohledných 
zaměstnavatelů, kteří zneužívají pracovníky ochotné vykonávat ve většině případů špatně 
placenou práci, jež nevyžaduje větší kvalifikaci. 

Na jednu stranu může vést nelegální práce ke snížení platů a ke zhoršení pracovních 
podmínek, může narušit hospodářskou soutěž mezi podniky, přičemž z ní vyplývá, že 
nehlášení pracovníci nemají nárok na zdravotní pojištění ani na důchod. Na druhou stranu se 
nelegálně zaměstnaní příslušníci třetích zemí nacházejí ve velmi nejisté situaci, neboť mohou 
být kdykoli, pokud jsou zadrženi, vráceni do země původu.

Tento návrh Komise, vydaný v květnu 20071, má za cíl přispět k boji proti nelegálnímu 
přistěhovalectví a vykořisťování pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí bez 
příslušných povolení k pobytu.

Zpravodaj je přesvědčen, že ačkoli není ochrana práv nelegálně zaměstnaných přistěhovalců 
hlavním cílem návrhu Komise, měla by být přesto zahrnuta v popisu návrhu.

Tento návrh má za cíl dosáhnout minimální harmonizace na evropské úrovni a požaduje, aby 
členské státy zakázaly nelegální práci, stanovily jednotné postihy a po zaměstnavateli 
vyžadovaly provedení preventivních opatření a dalších kontrol.

Měl by být potrestán zaměstnavatel a nikoli nelegálně zaměstnaný příslušník třetí země.

Účelem opatření je poskytnout harmonizovaný rámec EU pro uplatňování postihů vůči 
zaměstnavatelům, kteří najímají státní příslušníky třetích zemí nelegálně pobývající na území
EU. 

Návrh by stanovil společnou politiku sestávající ze tří hlavních prvků. Zaprvé, zaměstnavatelé 
by museli splňovat řadu nových správních povinností ještě před tím, než najmou jakékoli 
státní příslušníky třetích zemí. Jejich nesplnění by vedlo k řadě represivních opatření, 
finančním a trestněprávním postihům. Zadruhé by byl harmonizován postup pro projednávání 
stížností a zatřetí by po každém členském státě bylo vyžadováno provedení kontroly záznamů 
o zaměstnancích nejméně u 10 % společností se sídlem na území daného státu. 

                                               
1 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních 
příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem.
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Poznámky zpravodaje

Zpravodaj vyslovuje politování nad tím, že oblast působnosti navrhované směrnice je malá.
Cílem této směrnice je snížení nelegálního přistěhovalectví do EU. Příslušným právním 
základem je proto čl. 63 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES. Tento právní základ nezahrnuje 
opatření vztahující se na státní příslušníky třetích zemí, kteří na území EU pobývají legálně, 
ale kteří mohou být rovněž oběťmi pracovního vykořisťování. Předpis se například nevztahuje 
na státní příslušníky těch členských států, které přistoupily k EU v roce 2004 a 2007 a pro 
které stále platí přechodná opatření, čímž se omezuje volný přístup na pracovní trhy 
řady členských států EU 15.

Článek 2 – Vymezení pojmů jako jsou „zaměstnavatel“, „subdodavatel“, „odměna“ by mělo 
být pokud možno co nejúplnější, aby tak byla poskytnuta lepší ochrana před vykořisťováním.  
Pojem „zaměstnavatel“ by měl například zahrnovat agentury zprostředkovávající dočasnou 
práci a jiné zprostředkovatele. 

Odměna by také měla obsahovat sazby za přesčasy, což je důležité v případě, že 
zaměstnavatel musí vyplatit dlužnou odměnu nelegálně zaměstnávanému státnímu 
příslušníkovi třetí země.

Článek 4 –  Zpravodaj vítá preventivní opatření tohoto návrhu: článek 4 zavazuje 
zaměstnavatele k ověření povolení k pobytu nebo jiných obdobných povolení svých 
potenciálních zaměstnanců před tím, než je najme, a také k vedení záznamů o začátku a konci 
pracovního poměru a předávání těchto záznamů příslušným orgánům. Správní náklady 
hospodářských subjektů mohou být považovány pro cíle tohoto návrhu za přiměřené. Členské 
státy by měly zaměstnavatelům poskytnout jasná pravidla a průběžné poradenství, jak 
rozpoznat pravost povolení k pobytu a jiných obdobných povolení. Členské státy by si měly 
předávat pozitivní zkušenosti s touto praxí na úrovni EU. 

Zpravodaj se vyslovuje pro zjednodušení těchto formalit v případě, že zaměstnavatelem je 
soukromá osoba.

Po zaměstnavateli není požadováno, aby znal přesně všechny náležitosti povolení k pobytu 
nebo jiných obdobných povolení. Zpravodaj je toho názoru, že zaměstnavatel může nést 
zodpovědnost pouze v případě, že doklad je zjevně falešný nebo byl zaměstnavatel 
obeznámen se skutečností, že se jedná o falsifikát. Také věří, že členské státy by měly 
zaměstnavatelům poskytnout jasná pravidla a průběžné poradenství, jak rozpoznat pravost 
povolení k pobytu a jiných obdobných povolení. Měl by být rovněž zaveden systém, aby byly 
členské státy vedeny na úrovni EU ke sdílení osvědčených postupů.

Má-li se zvýšit flexibilita, mělo by být členským státům povoleno poskytnout 
zaměstnavatelům přiměřenou lhůtu, během níž uvedou situaci zaměstnaných státních 
příslušníků třetích zemí do souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 6 – Postihy zahrnují finanční postihy; zpravodaj navrhuje umožnit snížení těchto 
postihů v případě, že zaměstnavatel je soukromá osoba, která státního příslušníka třetí země s 
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nelegálním pobytem zaměstnává jako pomocnou sílu v domácnosti či v oblasti osobních 
služeb.

Článek 7 – Je přirozené, že neproplacené odměny, které náleží nelegálně zaměstnanému 
státnímu příslušníkovi třetí země za vykonanou práci, zaplatí zaměstnavatel. V ustanovení by 
však měly být zmíněny také veškeré další finanční pohledávky související s prací a veškeré 
náklady vzniklé v souvislosti s převodem odměny a pohledávek do zahraničí, které by měly 
být uhrazeny v případě, že se státní příslušník třetí země vrátil do své vlasti. Tímto způsobem 
by se zabránilo penalizaci tohoto příslušníka.
Pokud sjednanou odměnu nelze stanovit, určí se na základě příslušných právních předpisů 
o minimální mzdě, kolektivních smluv či zvyklostí nebo na základě minimálního příjmu, 
který občany příslušného členského státu opravňuje k pobírání sociálních dávek v tomto státě.

Po členských státech se žádá, aby připravily mechanismy, které zajistí, aby státní příslušník 
třetí země zpětně získal dlužnou odměnu automaticky, aniž by byl nucen podat stížnost, a to 
i v případě navrácení do své vlasti.  Mohlo by se zdát, že tato opatření tyto pracovníky 
zvýhodňují a staví do nevýhodné pozice pracovníky z EU, kteří, chtějí-li získat dlužnou 
odměnu, musí podat stížnost u příslušných orgánů. Zpravodaj by však chtěl připomenout, že 
návrh Komise má své logické opodstatnění: nehlášení stání příslušníci třetích zemí žijí na 
okraji společnosti, v obavách, že budou zadrženi a navráceni do své vlasti; představují tak 
„snadno zneužitelnou“ pracovní sílu a jsou daleko zranitelnější než jiní pracovníci.

Zpravodaj podporuje návrh Komise, v němž se stanoví, že pracovní poměr bude považován 
minimálně za šestiměsíční, neprokáže-li zaměstnavatel nebo nelegálně zaměstnávaný státní 
příslušník třetí země jinou skutečnost.

Článek 8 – Tento článek stanoví další postihy pro firmy, které zaměstnávají státní příslušníky 
třetích zemí, jako např. vyloučení z nároku na státní podporu, z účasti na veřejných zakázkách 
a vrácení získaných veřejných výhod. Zpravodaj se domnívá, že je důležité do těchto 
ustanovení zahrnout i financování z prostředků EU a zadávání zakázek EU.

Článek 9 – Ustanovení návrhu se vztahují i na subdodavatele a záměrem Komise bylo, aby 
všechny podniky subdodavatelského řetězce byly společně a nerozdílně odpovědné za úhradu 
finančních postihů uložených zaměstnavateli na konci řetězce, který zaměstnává státní 
příslušníky třetích zemí s nelegálním pobytem. Zpravodaj nicméně chápe, že by bylo obtížné 
přenést břemeno odpovědnosti na hlavního dodavatele, který v praxi není schopen 
kontrolovat, zda je vše v souladu s právními předpisy. Z tohoto důvodu zpravodaj souhlasí 
s tím, aby odpovědnost subdodavatelů v řetězci byla omezena. 

Článek 10 – V určitých vymezených případech může porušení zákazu představovat i trestný 
čin. V tom případě zaměstnavateli hrozí soudní dohled, soudem nařízená likvidace a další 
postihy. Jedná se o případy, kdy pracovní podmínky jsou obzvlášť vykořisťující, 
zaměstnavateli je nebo mělo být známo, že státní příslušník třetí země je obětí obchodování s 
lidmi, nebo kdy je pracovníkem nezletilá osoba.

Článek 14 – V návrhu je rovněž obsažen požadavek, aby členské státy stanovily mechanismy, 
pomocí nichž budou moci vykořisťovaní pracovníci z řad přistěhovalců podat stížnost na své 
zaměstnavatele, a to buď osobně, nebo prostřednictvím třetí strany.
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V určitých vymezených případech a za podmínek stanovených v článcích 4 až 15 směrnice 
2004/81/ES1 mohou nelegální přistěhovalci využít výhod vyplývajících z dočasného povolení 
k pobytu.

Článek 15 – V návrhu Komise je uveden požadavek, aby členské státy zajistily kontrolu 
záznamů o zaměstnancích nejméně u 10 % společností se sídlem na území daného státu;
v současnosti se tyto kontroly na vnitrostátní úrovni vyžadují u 2 % společností.

Zpravodaj vítá větší počet kontrol – zlepšilo by se tak uplatňování směrnice a dalo 
zaměstnavatelům na srozuměnou, že je zde reálná či zvýšená hrozba toho, že v případě 
porušování zákona budou dopadeni.

Zpravodaj si je však vědom, že v důsledku tohoto návrhu se zvýší administrativní zátěž 
členských států, neboť dodržování tohoto ustanovení si na straně členských států vyžádá 
podstatný nárůst finančních i lidských zdrojů. Proto navrhuje, aby namísto 10 % bylo 
požadováno 5 %.

Závěr

Boj proti nelegálnímu přistěhovalectví je klíčovým prvkem strategie EU v oblasti 
přistěhovalectví. Hlavním cílem této směrnice by tedy mělo být zamezit zneužívání 
nelegálních přistěhovalců, a nikoli docílit jako průvodního jevu toho, aby se státním 
příslušníkům třetích zemí znemožnilo najít si práci. Tato směrnice by v byla tomto ohledu 
velmi užitečná. V této souvislosti je rovněž nezbytné zavést opatření, jejichž cílem je chránit 
práva pracovníků z řad přistěhovalců, a to včetně nelegálních přistěhovalců, kteří byli svými 
zaměstnavateli vykořisťováni.  

Účinnost těchto opatření závisí z velké části na uplatňování ustanovení, za které nesou 
zodpovědnost členské státy. Úkolem Komise je a bude toto uplatňování sledovat.

                                               
1 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. 
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