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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

1) KONTEXT NÁVRHU 

110 • Dôvody a ciele návrhu 

Tento návrh je súčasťou úsilia EÚ vyvinúť komplexnú prisťahovaleckú politiku. Na 
zasadnutí Európskej rady v Tampere dňa 15. a 16. októbra 1999 bolo zdôraznené, že 
Európska únia by mala zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín s oprávneným pobytom na území členských štátov a že dôraznejšia 
integračná politika by im poskytla práva a povinnosti porovnateľné s právami 
a povinnosťami občanov EÚ. V rámci Haagskeho programu z novembra 2004 sa 
uznieslo na tom, že „legálna migrácia bude hrať dôležitú úlohu pri posilňovaní 
európskej znalostnej ekonomiky, pri podpore hospodárskeho rozvoja a tým bude 
prispievať k plneniu Lisabonskej stratégie“. V decembri 2006 sa v záveroch Európskej 
rady dohodla postupnosť krokov na rok 2007, jedným z ktorých je: „pokiaľ ide 
o legálnu migráciu, vytvorenie dobre riadených migračných politík, ktoré plne 
rešpektujú vnútroštátne právomoci a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju 
všetkých krajín, aby pomohli členským štátom uspokojiť súčasné a budúce potreby 
pracovnej sily; čo najskôr by sa mali preskúmať najmä budúce návrhy Komisie v rámci 
Plánu politiky pre legálnu migráciu z decembra 2005“. 

Tento návrh je reakciou na uvedené požiadavky v súlade s Plánom politiky pre legálnu 
migráciu, ktorého cieľom bolo ustanoviť podmienky prijímania špecifických kategórií 
migrantov (pracovníkov s vysoko odbornou kvalifikáciou, sezónnych pracovníkov, 
odmeňovaných stážistov a pracovníkov preložených v rámci spoločnosti) v štyroch 
špecificky zameraných návrhoch právnych predpisov na jednej strane a predstaviť 
všeobecný rámec pre migráciu pracovnej sily založený na spravodlivom prístupe 
a dodržiavaní práv na druhej strane. Tento návrh má splniť druhý uvedený cieľ 
zabezpečením právneho postavenia už prijatých pracovníkov z tretích krajín v súlade 
so široko koncipovanou filozofiou Lisabonskej stratégie a zavedením zjednodušeného 
postupu pri vybavovaní žiadateľov. 

Na dosiahnutie týchto cieľov Komisia navrhuje zaručiť všetkým pracovníkom z tretích 
krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, ktorí však ešte nie sú oprávnení na 
dlhodobý pobyt, spoločný súbor práv a zaviesť zjednotený postup pri vybavovaní 
žiadostí spolu s jednotným povolením, ktoré by bolo povolením na pobyt a zároveň 
pracovným povolením. Toto kombinované povolenie bude viesť k užitočným 
prepojeniam a umožní členským štátom lepšie riadiť a kontrolovať prítomnosť štátnych 
príslušníkov tretích krajín zdržiavajúcich sa na ich územiach s cieľom zamestnať sa. 

120 • Všeobecný kontext 

Po skončení zasadnutia Európskej rady v Tampere v októbri 1999 sa Komisia snažila 
dohodnúť na spoločných pravidlách hospodárskej migrácie, tvoriacich jadro 
akejkoľvek prisťahovaleckej politiky. V roku 2001 Komisia navrhla smernicu 
o „podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 
plateného zamestnania a výkonu samostatne zárobkovej hospodárskej činnosti“. Kým 
ostatné inštitúcie EÚ vyjadrili pozitívne stanovisko, diskusia v Rade sa obmedzila na 



 

SK 3   SK 

prvé čítanie textu návrhu a v roku 2006 bol návrh oficiálne stiahnutý. 

Tento návrh sa netýka podmienok prijímania, ale sústreďuje sa na spoločný súbor práv 
priznaných všetkým pracovníkom z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom 
štáte a na jednu stránku celého postupu: jednotné povolenie vydané prostredníctvom 
zjednoteného postupu vybavovania žiadostí. 

Pokiaľ ide o práva priznané pracovníkom z tretích krajín, v súčasnosti panuje v tejto 
oblasti „nevyplnená medzera“. Priznať týmto ľuďom pracovné práva (t. j. pracovné 
podmienky vrátane mzdových podmienok, prístupu k odbornej príprave a základných 
dávok sociálneho zabezpečenia) porovnateľné s právami vlastných štátnych 
príslušníkov znamená uznať, že pracovníci z tretích krajín svojou prácou a zaplatenými 
daňami podporujú európske hospodárstvo. Takisto sa tým môže napomôcť tomu, aby 
sa obmedzila nezdravá konkurencia plynúca z tejto právnej medzery, čím sa uvedený 
prístup stáva pre občanov EÚ ochranou pred lacnou pracovnou silou a pre 
prisťahovalcov ochranou pred zneužívaním. Okrem toho sa priznaním spoločného 
súboru práv v rámci právnych predpisov Spoločenstva zavedú pre všetkých legálne 
pracujúcich štátnych príslušníkov tretích krajín rovnaké pravidlá hry v celej EÚ bez 
ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa zdržiavajú. 

Navrhované zjednodušenie postupu a zavedenie jednotného povolenia vydaného 
prostredníctvom zjednoteného postupu vybavovania žiadostí významným spôsobom 
uľahčí pracovníkom z tretích krajín a zamestnávateľom v celej EÚ plniť 
administratívne požiadavky. A vďaka jeho posilnenej kontrolnej funkcii sa ním doplní 
nedávny návrh Komisie týkajúci sa sankcií proti zamestnávateľom štátnych 
príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt KOM(2007) 249. 

130 • Existujúce ustanovenia v oblasti návrhu 

Na poli legálneho prisťahovalectva bolo prijatých viacero smerníc vzťahujúcich sa na 
špecifické skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín: smernica Rady 2003/86/ES 
o práve na zlúčenie rodiny; smernica Rady 2003/109/ES o právnom postavení štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom; smernica Rady 
2004/114/ES o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 
štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby; 
smernica Rady 2005/71/ES na uľahčenie prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín 
na účely vedeckého výskumu do EÚ. Tento návrh nadväzuje na uvedené ustanovenia 
a dopĺňa ich, pretože slúži ako horizontálny nástroj priznávajúci práva každému 
pracovníkovi z tretej krajiny s oprávneným pobytom v členskom štáte bez ohľadu na 
to, na základe čoho bol prijatý na územie členského štátu a bol mu umožnený prístup 
na trh práce v členskom štáte. 

Nariadením Rady (ES) č. 859/2003 sa rozšírili ustanovenia nariadenia (EHS) 
č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na 
ktorých sa dovtedy tieto ustanovenia nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej 
príslušnosti. Uvedeným nariadením sa zabezpečuje, že nebudú existovať rozdiely 
medzi zaobchádzaním so štátnym príslušníkom tretej krajiny a s občanom EÚ pri 
sťahovaní z jedného členského štátu do druhého. Tento návrh dopĺňa uvedené 
nariadenie a pokrýva aj prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia pre štátnych 
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príslušníkov tretích krajín pracujúcich v niektorom členskom štáte. 

Formát povolenia na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín je uvedený 
v nariadení (ES) č. 1030/2002; tento jednotný formát umožňuje členským štátom 
uviesť v ňom aj iné informácie, ale „najmä informácie o tom, či táto osoba má alebo 
nemá pracovné povolenie“. Tento návrh zatiaľ nadväzuje na uvedené nariadenie, 
keďže zaväzuje členské štáty uviesť na tomto povolení jednotného formátu aj pracovné 
povolenie bez ohľadu na právny základ pre prijatie na územie. 

Paralelne s týmto návrhom Komisia predloží aj návrh na smernicu o podmienkach 
vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného 
zamestnania. Tieto dva návrhy boli vypracované tak, aby boli vzájomne kompatibilné. 

140 • Súlad s ostatnými politikami a cieľmi Únie 

Ustanovenia tohto návrhu sú v súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie KOM(2005) 24, 
najmä pokiaľ ide o cieľ urobiť z EÚ atraktívnejšie miesto na prácu, s integrovanými 
usmerneniami pre rast a zamestnanosť KOM(2005) 141 a s oznámením Komisie 
o podpore dôstojnej práce pre všetkých KOM(2006) 249 a podporujú uvedené 
dokumenty. Skutočnosť, že sa prisťahovalcom – ktorým sú priznané jasne určené práva 
pracovníkov – zabezpečí právne postavenie, môže slúžiť ako ochrana pred 
zneužívaním, čím sa zvyšuje prínos štátnych príslušníkov tretích krajín 
k hospodárskemu rozvoju a rastu EÚ, a takisto chráni občanov EÚ pred lacnou 
pracovnou silou. Takisto je tento návrh v súlade s oznámením Demografická 
budúcnosť Európy – Pretvorme výzvu na príležitosť KOM(2006) 571 a prispieva 
k integrácii prisťahovalcov a ich rodín, tvoriac tak súčasť reakcie potrebnej na to, aby 
sa európske hospodárstvo a spoločnosť pripravili na starnutie populácie. 

Tento návrh, týkajúci sa predovšetkým pracovných práv štátnych príslušníkov tretích 
krajín, je v súlade so základnými právami a rešpektuje zásady uznávané v Charte 
základných práv, najmä pokiaľ ide o článok 12 týkajúci sa slobody zhromažďovania 
a združovania, článok 14 týkajúci sa práva na vzdelanie, článok 15 ods. 3 týkajúci sa 
rovnakých pracovných podmienok, článok 21 ods. 2 týkajúci sa zákazu diskriminácie, 
článok 29 týkajúci sa práva na prístup k službám zamestnanosti, článok 31 týkajúci sa 
spravodlivých a primeraných pracovných podmienok, článok 34 týkajúci sa sociálneho 
zabezpečenia a sociálnej pomoci, článok 35 týkajúci sa zdravotnej starostlivosti 
a článok 47 týkajúci sa práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces. 

 

2) KONZULTÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A HODNOTENIE VPLYVU 

 • Konzultácie so zainteresovanými stranami 

211 Konzultačné metódy, hlavné cieľové sektory a všeobecný profil respondentov 

Verejné konzultácie sa uskutočnili v rámci Zelenej knihy o prístupe EÚ k riadeniu 
ekonomickej migrácie. Komisii bolo doručených viac než 130 príspevkov členských 
štátov, ostatných inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií, 
tretích krajín, akademickej obce atď. (prístupné na 
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http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm) a 14. júna 2005 sa konalo verejné 
prerokovanie. 

Ďalšie konzultácie sa uskutočnili prostredníctvom seminárov a workshopov, zatiaľ čo 
s členskými štátmi sa konzultovalo v rámci Výboru Komisie pre imigráciu a azyl. 
Ďalšie konzultácie s hlavnými zainteresovanými stranami sa uskutočnili pomocou 
externej štúdie na podporu hodnotenia vplyvu, ktorá bola vypracovaná formou 
dotazníkov a rozhovorov. 

212 Zhrnutie reakcií a spôsob, akým boli zohľadnené 

Analýza 130 príspevkov zaslaných počas verejných konzultácií poukázala na 
všeobecnú podporu spoločnej politiky EÚ v oblasti hospodárskeho prisťahovalectva, aj 
keď so značnými rozdielmi v prístupoch, ktoré sa majú nasledovať, a v očakávaných 
konečných výsledkoch. Jednoznačne vyšli najavo isté veci, konkrétne potreba 
existencie spoločných EÚ pravidiel, ktoré upravujú aspoň niektoré kľúčové kategórie 
hospodárskych prisťahovalcov a zavádzajú pre nich atraktívne podmienky (t. j. 
vysokokvalifikovaní pracovníci) spojená s požiadavkou zabezpečiť pre všetkých 
legálne pracujúcich prisťahovalcov bezpečné právne postavenie. Preto na rozdiel od 
návrhu smernice z roku 2001 o hospodárskej migrácii, ktorej cieľom bolo regulovať 
prijímacie podmienky vo všeobecnosti, tento návrh zavádza iba zjednodušenie pri 
vybavovaní a priznáva práva tým, ktorí sú už prijatí na územie členského štátu a je im 
umožnený prístup na trh práce v tomto štáte.  

Komisia zohľadnila pripomienky k jej Plánu politiky pre legálnu migráciu 
a pripomienky získané v rámci štúdie pre hodnotenie vplyvu. 

 • Získavanie a využívanie expertízy 

229 Externá expertíza nebola potrebná. 

230 • Hodnotenie vplyvu 

Zvažovali sa tieto možnosti: 

Možnosť 1 – Žiadne zmeny. 

Možnosť 2 – Možnosť bez právneho predpisu využívajúca komunikáciu, koordináciu 
a spoluprácu: Nezavádza sa žiadny nový právny predpis o právach migrujúcich 
pracovníkov vo všeobecnosti. Práva niektorých pracovníkov z tretích krajín budú 
lepšie špecifikované vnútroštátnymi právnymi predpismi a na úrovni EÚ budú 
zastrešené osobitnými smernicami (napr. o vysokokvalifikovaných pracovníkoch). 
Pozornosť sa namiesto toho prenesie na doplnkové a podporné činnosti s cieľom 
priblížiť legislatívnu prax v jednotlivých členských štátoch prostredníctvom zbierania 
a výmeny poznatkov a informácií.  

Možnosť 3a – Možnosť s právnym predpisom vo forme smernice zameranej na 
spoločné črty: Táto možnosť by priznala štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorým je 
už umožnený prístup na trh práce, rovnaké zaobchádzanie vo všetkých oblastiach 



 

SK 6   SK 

súvisiacich so zamestnaním okrem sociálneho zabezpečenia, prevodu príspevkov na 
sociálne zabezpečenie a dôchodkov a prístupu k verejným službám.  

Možnosť 3b – Možnosť s právnym predpisom o rovnakom zaobchádzaní vo forme 
smernice: Táto možnosť by priznala štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorým je už 
umožnený prístup na trh práce, rovnaké zaobchádzanie vo všetkých oblastiach 
súvisiacich so zamestnaním vrátane sociálneho zabezpečenia, prevodu príspevkov na 
sociálne zabezpečenie a dôchodkov a prístupu k verejným službám.  

Možnosť 4 – Možnosť s dopĺňajúcim právnym predpisom vo forme smernice; 
zjednotený postup vybavovania žiadostí a jednotné povolenie na pobyt / na prácu: Táto 
smernica by sa zamerala na zjednotený postup vybavovania žiadostí, čím by sa 
zjednodušila situácia aj prisťahovalcom, aj orgánom verejnej moci, a na jednotný 
doklad, ktorý by umožňoval štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bývať a pracovať 
v členskom štáte. Tieto ustanovenia by vychádzali z nariadenia č. 1030/2002 
o jednotnom povolení na pobyt, ktoré už teraz umožňuje členským štátom doplniť do 
povolenia vnútroštátne poznámky týkajúce sa prístupu na trh práce. Táto možnosť by 
mohla – v rámci prístupu založeného na právach – zahŕňať chrániace pravidlá 
a postupy vo vzťahu k žiadosti o jednotné povolenie. 

Možnosť 5 – Možnosť s plne rozvinutým právnym predpisom vo forme smernice 
upravujúcej prístup na trh práce a takisto priznávajúcej pracovníkom z tretích krajín 
rovnaké zaobchádzanie: Táto smernica by upravovala prístup pracovníkov z tretích 
krajín na trh práce v členskom štáte s cieľom priznať im porovnateľné zaobchádzanie, 
pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu a pohyb v rámci daného členského štátu. Aby bolo 
možné umožniť štátnym príslušníkom tretích krajín prístup na trh práce, treba 
harmonizovať podmienky umožnenia prístupu k práci (test hospodárskych potrieb 
atď.). Táto možnosť by zahŕňala aj ustanovenia o rovnakom zaobchádzaní v porovnaní 
s vlastnými štátnymi príslušníkmi – vo všetkých oblastiach vymenovaných v možnosti 
3b. 

Z porovnania možností a ich vplyvov a z názorov členských štátov a zúčastnených 
strán vyplýva, že preferovanou možnosťou je kombinácia možností 3b a 4, ktorá je 
podľa všetkého najvýhodnejšia v praktickom i politickom zmysle slova. 

231 Komisia vypracovala hodnotenie vplyvu, ktoré uviedla vo svojom pracovnom 
programe, pričom správa je dostupná na [treba doplniť]. 

3) PRÁVNE ASPEKTY NÁVRHU 

305 • Zhrnutie navrhovaného opatrenia 

Návrh ustanovuje zjednotený postup vybavovania žiadostí štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí chcú vstúpiť na územie členského štátu a pracovať tam. Ak im je uvedené 
priznané, povolenie na pobyt a na prácu by malo byť vydané v rámci zjednoteného 
postupu. Členské štáty majú všeobecnú povinnosť ustanoviť tento systém „jedného 
úradu“ a dodržiavať určité chrániace pravidlá a postupy pri vybavovaní žiadostí. Ďalej 
sa ustanovuje všeobecný zákaz vydávania dodatočných povolení (napr. pracovné 
povolenie). Pokiaľ ide o formát tohto jednotného dokladu, bude mať harmonizovaný 
formát povolenia na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín existujúceho v EÚ 
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a zavedeného nariadením (ES) č. 1030/2002. Napokon návrh zaväzuje členské štáty 
uvádzať v povoleniach na pobyt vydaných na iné účely (napr. rodinným príslušníkom), 
či štátnym príslušníkom tretích krajín bol umožnený prístup na trh práce v danom 
členskom štáte. 

Návrh ďalej priznáva práva štátnym príslušníkom tretích krajín legálne pracujúcim na 
území členského štátu, a to vymedzením oblastí v konkrétnych oblastiach súvisiacich 
so zamestnaním, kde by malo byť ustanovené rovnaké zaobchádzanie v porovnaní 
s vlastnými štátnymi príslušníkmi. Rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s vlastnými 
štátnymi príslušníkmi by sa zo zásady uplatňovalo na všetkých pracovníkov z tretích 
krajín s oprávneným pobytom, ktorí zatiaľ nedisponujú postavením osoby s dlhodobým 
pobytom. 

310 • Právny základ 

Cieľom ustanovení tejto smernice je zaviesť zjednodušenie pri vybavovaní (zjednotený 
postup vybavovania žiadostí a jednotné povolenie) a zabezpečiť pracovníkom z tretích 
krajín s oprávneným pobytom na území členského štátu právne postavenie, a to formou 
rovnakého zaobchádzania, z čoho vyplýva, že náležitým právnym základom je článok 
63 od. 3 písm. a) Zmluvy o ES.  

320 • Zásada subsidiarity 

Zásada subsidiarity sa uplatňuje vtedy, ak návrh nepatrí do výlučnej právomoci 
Spoločenstva. 

 Na úrovni členských štátov nie je možné uspokojivo dosiahnuť ciele tohto návrhu, a to 
z týchto dôvodov: 

323 Keby členské štáty konali samy, riskujeme tým, že rozdiely v zaobchádzaní so 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín medzi jednotlivými členskými štátmi zostanú 
zachované. Toto môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu, 
v dôsledku čoho nastane sekundárne sťahovanie štátnych príslušníkov tretích krajín do 
tých členských štátov, ktoré im priznajú väčšie práva ako iné členské štáty. Pokiaľ ide 
o navrhované zjednodušenie pri vybavovaní, keby tie členské štáty, ktoré dosiaľ 
používajú paralelné štruktúry pri vybavovaní uvedených povolení, v tomto naďalej 
pokračovali, postup získania povolenia na pobyt a na prácu zostane zdĺhavý 
a ťažkopádny ako pre zamestnávateľa, tak pre zamestnanca. 

 Ciele návrhu sa lepšie dosiahnu činnosťou na úrovni Spoločenstva, a to z týchto 
dôvodov: 

324 Zabezpečením rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín 
a s vlastnými štátnymi príslušníkmi v oblastiach súvisiacich so zamestnaním 
prostredníctvom nástroja Spoločenstva sa obmedzí nekalá hospodárska súťaž medzi 
občanmi EÚ a pracovníkmi z tretích krajín a občania EÚ budú chránení pred lacnou 
pracovnou silou a prisťahovalci pred zneužívaním. Okrem toho sa priznaním 
spoločného súboru práv v rámci právnych predpisov Spoločenstva prostredníctvom 
rovnakého zaobchádzania zavedú pre všetkých legálne pracujúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín rovnaké pravidlá hry v celej EÚ bez ohľadu na to, v ktorom 
členskom štáte sa zdržiavajú. Pokiaľ ide o navrhované zjednodušenie pri vybavovaní, 
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zjednodušia sa administratívne požiadavky na pracovníkov z tretích krajín a na 
zamestnávateľov v celej EÚ. 

325 Spoločný postup zabezpečí (1) efektívnejšie vybavenie žiadosti; (2) pracovníkom 
prijatým do členských štátov rovnaké zaobchádzanie v oblastiach súvisiacich so 
zamestnaním; a (3) lepšiu integráciu týchto pracovníkov.  

327 Návrh priznáva práva v oblastiach súvisiacich so zamestnaním prostredníctvom 
rovnakého zaobchádzania formou minimálnej požiadavky. Čiže nezasahuje do práva 
členského štátu vymedziť obsah konkrétnych práv. 

Návrh ustanovuje iba minimálnu úroveň harmonizácie, pokiaľ ide o navrhované 
zjednodušenie pri vybavovaní. Ukladá členským štátom iba všeobecnú povinnosť 
ustanoviť systém „jedného úradu“ a všeobecný zákaz vydávať dodatočné doklady – 
napr. pracovné povolenie – a nezasahuje im do vnútorných vecí súvisiacich 
s vybavovaním žiadosti. A pokiaľ ide o formát, návrh nadväzuje na v súčasnosti 
harmonizovaný formát povolení na pobyt ustanovený v nariadení (ES) č. 1030/2002. 

 Takže návrh je v súlade so zásadou subsidiarity. 

 • Zásada proporcionality 

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z týchto dôvodov: 

331 Spôsob, ktorým sa zabezpečia práva, je rovnaké zaobchádzanie a zjednodušenie pri 
vybavovaní je iba všeobecná povinnosť.  

Podľa článku 63 predposledný pododsek Zmluvy o ES členské štáty môžu ponechať 
alebo zaviesť aj opatrenia iné okrem opatrení uvedených v smernici za predpokladu, že 
tieto opatrenia sú zlučiteľné so zmluvou a s medzinárodnými dohodami. 

332  

 • Výber nástrojov 

341 Navrhované nástroje: smernica. 

342 Iné prostriedky by neboli primerané z týchto dôvodov: 

Smernica je vhodným nástrojom na toto opatrenie: ustanovuje minimálne požiadavky 
týkajúce sa práv a všeobecnú povinnosť zaviesť zjednotený postup vybavovania 
žiadostí o jednotné povolenie, ponecháva však členským štátom možnosť flexibility pri 
jej včleňovaní do vnútroštátnych právnych predpisov a pri jej presadzovaní v praxi.  

4) VPLYV NA ROZPOČET 

409 Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet Spoločenstva. 

5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
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550 • Tabuľka zhody 

Členské štáty sú povinné oznámiť Komisii znenie vnútroštátnych ustanovení 
transponujúcich túto smernicu, ako aj tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami 
a smernicou. 

70 • Podrobné vysvetlenie návrhu 

Kapitola I – Všeobecné ustanovenia 

Články 1, 2 a 3 

V tejto kapitole sa uvádza cieľ a rozsah pôsobnosti smernice a sú v nej vymedzené 
pojmy. Vzhľadom na horizontálny charakter tejto smernice a jej cieľ priznať všetkým 
legálne pracujúcim štátnym príslušníkom tretích krajín s oprávneným pobytom 
v členskom štáte spoločný súbor práv formou minimálnej požiadavky, pojem 
„pracovník z tretej krajiny“ nezahŕňa len tých, ktorí boli prijatí na územie členského 
štátu za účelom práce, ale aj tých, ktorí boli pôvodne prijatí z iných dôvodov a bol im 
umožnený prístup na trh práce na základe ustanovení Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych ustanovení (napr. rodinní príslušníci, utečenci, študenti, výskumní 
pracovníci). Pokiaľ ide o špecifický prípad rodinných príslušníkov, treba zdôrazniť, že 
tento návrh sa nedotýka podmienok na výkon práva na zlúčenie rodiny. Ak je však 
rodinný príslušník prijatý do členského štátu v súlade so smernicou Rady 2003/86/ES, 
vzťahuje sa naňho aj táto smernica za predpokladu, že ho možno pokladať za 
pracovníka z tretej krajiny v súlade s ustanoveniami tejto smernice.  

Výnimky z rozsahu pôsobnosti tohto návrhu sú ustanovené vyčerpávajúcim spôsobom. 
Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú vyslanými pracovníkmi v súlade so smernicou 
Rady 1996/71/ES, sú vylúčení z pôsobnosti tohto návrhu, pretože nie sú pokladaní za 
súčasť trhu práce v členskom štáte, kam sú vyslaní. Pracovníci preložení v rámci 
spoločnosti, dodávatelia služieb na zmluvu a stážisti v rámci záväzkov GATS 
Európskeho spoločenstva nie sú zahrnutí do pôsobnosti na základe tej istej zásady. Ani 
sezónni pracovníci nie sú zahrnutí do tohto návrhu vzhľadom na špecifiká a dočasný 
charakter ich postavenia. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí získali postavenie osoby 
s dlhodobým pobytom, sú takisto vylúčení z rozsahu pôsobnosti návrhu vzhľadom na 
ich výsadné postavenie a špecifický typ ich povolenia na pobyt.  

Kapitola II – Zjednotený postup vybavovania žiadostí a jednotné povolenie  

Článok 4 

Ústredným ustanovením je všeobecná povinnosť skúmať žiadosť o získanie povolenia 
na prácu a na pobyt na území členského štátu v rámci zjednoteného postupu 
vybavovania žiadostí a – v prípade priznania – vydať jednotné povolenie umožňujúce 
žiadateľovi bývať a pracovať.  

Článok 5 

Členský štát má vymenovať príslušný orgán, ktorý bude prijímať žiadosti a vydávať 
jednotné povolenia. Toto vymenovanie sa deje bez toho, aby bola dotknutá úloha 
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a povinnosti ostatných vnútroštátnych orgánov, pokiaľ ide o preskúmanie predmetnej 
žiadosti a prijatie rozhodnutia. Okrem toho by toto menovanie na prijímanie žiadostí 
a vydávanie povolení nemalo brániť členským štátom, aby určili iné orgány, kde štátny 
príslušník tretej krajiny alebo jeho budúci zamestnávateľ môžu podať žiadosť (napr. 
konzulárne úrady) a kde toto povolenie možno doručiť.  

Články 6 a 7 

Jednotné povolenie má mať harmonizovaný formát povolenia na pobyt pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín v súlade s nariadením (ES) č. 1030/2002, ktorým sa 
stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov. 
Uvedené nariadenie umožňuje členským štátom doplniť na príslušnom mieste 
jednotného formátu informácie o tom, či daná osoba má alebo nemá pracovné 
povolenie. Tento návrh členské štáty zaväzuje uviesť túto informáciu. Tento záväzok 
sa nevzťahuje iba na jednotné povolenie, ktoré sa vydáva na účely pobytu a výkonu 
práce, ale aj na všetky povolenia na pobyt, bez ohľadu na typ povolenia alebo pobytu 
(t. j. zlúčenie rodiny, štúdium), vydané štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorým bol 
umožnený prístup na trh práce v danom členskom štáte. Návrh obsahuje všeobecný 
zákaz vydávať akékoľvek dodatočné povolenia.  

Články 8, 9 a 10 
 
V časti o chrániacich pravidlách a postupoch sa zdôrazňuje, že pri rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o jednotné povolenie sa musia uviesť dôvody, aby bolo úplne 
jasné, prečo vnútroštátne orgány žiadosť zamietli. Keďže v tomto návrhu sa 
nevymedzujú kritériá na prijatie štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výkonu 
práce, podmienky a kritériá, na základe ktorých žiadosť o jednotné povolenie možno 
zamietnuť, musia byť ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Jedným 
z kritérií je povinnosť rešpektovať zásadu preferencie Spoločenstva vyjadrenú najmä 
v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení z roku 2003 a 2005. V prípade 
zamietnutia má žiadateľ právo na opravný prostriedok, ktorý má byť špecifikovaný 
v písomnom oznámení žiadateľovi. Ďalším chrániacim pravidlom a postupom je 
povinnosť členských štátov informovať štátneho príslušníka tretej krajiny alebo 
budúceho zamestnávateľa o tom, aké doklady je potrebné priložiť k žiadosti o jednotné 
povolenie. Ďalej výška poplatkov – ak členský štát vyžaduje od žiadateľa zaplatiť 
poplatok – musí byť primeraná a môže byť založená na zásade skutočne poskytnutej 
služby. 
 
Článok 11 

V tomto článku sa uvádzajú práva – vstup na územie a opätovný vstup, pobyt, prechod 
cez územie – priznané na základe jednotného povolenia. Tieto práva sú dôležité najmä 
pre tie členské štáty, ktoré neuplatňujú schengenské acquis naplno.  

Kapitola III – Právo na rovnaké zaobchádzanie  

Článok 12 

Tento článok priznáva štátnym príslušníkom tretích krajín práva prostredníctvom 
určenia oblastí, v ktorých by sa malo dodržiavať rovnaké zaobchádzanie v porovnaní 
s vlastnými štátnymi príslušníkmi, a to formou minimálnej požiadavky bez toho, aby 
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bolo dotknuté právo členských štátov prijať alebo zachovať priaznivejšie ustanovenia. 

Rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o vzdelávanie a odbornú prípravu, zahŕňa poplatky 
za vzdelanie poskytované školami a univerzitami. Členské štáty však môžu obmedziť 
rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o štipendiá.  

Návrh priznáva rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o uznávanie diplomov v súlade 
s vnútroštátnymi postupmi. V tomto ustanovení sa odkazuje aj na uplatňovanie 
ustanovení smernice 2005/36/ES. To znamená, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 
ktorý nadobudol kvalifikáciu v niektorom členskom štáte(-och), by mala byť táto 
kvalifikácia uznaná takým istým spôsobom ako občanom EÚ a jeho kvalifikácia 
nadobudnutá v tretej krajine by sa mala zohľadniť, ako sa uvádza najmä v článku 3 
ods. 3 uvedenej smernice. 

Rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, zahŕňa výhody 
vymedzené v článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/1971 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci 
Spoločenstva. Nariadením Rady (ES) č. 859/2003 sa rozšírili ustanovenia nariadenia 
(EHS) č. 1408/1971 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ale zahŕňalo to len situácie, 
keď sa štátny príslušník tretej krajiny sťahoval z jedného členského štátu do druhého. 
Ustanovenie tohto návrhu týkajúce sa rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o dávky 
sociálneho zabezpečenia, sa vzťahuje aj na osoby prichádzajúce do členského štátu 
priamo z tretej krajiny.  

Rovnaké zaobchádzanie sa priznáva, pokiaľ ide o prístup k verejne dostupnému tovaru 
a službám vrátane služieb súvisiacich s bývaním vo verejnom i súkromnom sektore. 
Členské štáty však môžu obmedziť právo týkajúce sa služieb súvisiacich s bývaním vo 
verejnom sektore na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú alebo majú 
právo pobytu v danom členskom štáte aspoň tri roky. Rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ 
ide o pomoc umožnenú úradmi práce, by malo zahŕňať služby umožnené 
prostredníctvom EURES (Európske služby zamestnanosti). 

Prípadné obmedzenia v rovnakom zaobchádzaní 

Členské štáty môžu obmedziť právo na rovnaké zaobchádzanie v niektorých prípadoch 
na tých, ktorí sú v danom čase zamestnaní. Nasleduje vysvetlenie tohto prípadného 
obmedzenia. Návrh je vypracovaný najmä so zámerom priznať rovnaké zaobchádzanie 
pracovníkom z tretích krajín s oprávneným pobytom. Pojem „pracovník z tretej 
krajiny“ je však vymedzený tak, že zahŕňa všetkých štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí boli prijatí na územie členského štátu a bolo im umožnené v ňom 
pracovať. To znamená, že štátni príslušníci tretích krajín nemusia byť v danom čase 
zamestnaní, aby sa na nich vzťahovali ustanovenia tohto návrhu 
o rovnakom zaobchádzaní. Uvedené vymedzenie pracovníkov z tretích krajín bolo 
prijaté preto, aby sa doň zahrnula aj situácia pred vstupom do zamestnania (uznanie 
diplomov, pomoc umožnená úradmi práce) alebo po ukončení zamestnania na základe 
predchádzajúcich príspevkov (dávky v nezamestnanosti). Napriek tomu väčšina práv je 
vymedzená na uplatňovanie v období výkonu zamestnania. V každom prípade je právo 
na akékoľvek rovnaké zaobchádzanie pevne spojené s oprávneným pobytom štátneho 
príslušníka tretej krajiny a s umožnením jeho prístupu na trh práce v členskom štáte, čo 
je zapísané v jeho jednotnom povolení. 
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Článok 13 

Týmto návrhom nie sú dotknuté priaznivejšie ustanovenia v dohodách Spoločenstva 
alebo v zmiešaných dohodách, ktoré už sú alebo sa ešte len majú uzatvoriť s tretími 
krajinami a ktoré upravujú právne postavenie pracovníkov z tretích krajín ako napr. 
Dohoda o EHP alebo Dohoda o pridružení Turecka. V prílohe 4 pracovného 
dokumentu útvarov Komisie, ktorý je priložený k tomuto návrhu, je uvedený dlhý 
zoznam týchto dohôd. Uvedené vyňatie platí v prípade, keď dotknuté ustanovenia 
súvisia s obsahom tohto návrhu a dotýkajú sa samotných dohôd, rozhodnutí prijatých 
podľa nich a súvisiacich súdnych rozhodnutí. Ďalej týmto návrhom nie sú dotknuté 
priaznivejšie medzinárodné nástroje v rámci Rady Európy, ktoré platia pre pracovníkov 
z tretích krajín – štátnych príslušníkov členských krajín Rady Európy (Európska 
sociálna charta z 18. októbra 1961, zmenená a doplnená Európska sociálna charta 
z roku 1996 a Európsky dohovor o právnom postavení migrujúcich pracovníkov 
z 24. novembra 1977). Týmto návrhom by takisto nemali byť dotknuté priaznivejšie 
ustanovenia obsiahnuté v medzinárodných dohovoroch zakazujúcich diskrimináciu na 
základe národnosti ako napr. Medzinárodný pakt o ekonomických, sociálnych 
a kultúrnych právach. V prílohe 5 pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktorý je 
priložený k dokumentu s týmto návrhom, je uvedený zoznam týchto dohovorov 
s uvedením skutočnosti, či boli ratifikované všetkými členskými štátmi.  
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2007/0229 (CNS) 

Návrh  

SMERNICA RADY 

o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na 
prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín  

a 
o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom 

v členskom štáte 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 
ods. 3 písm. a), 

so zreteľom na návrh Komisie, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov, 

keďže: 

(1) Za účelom postupného vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
zmluva stanovuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté v oblasti azylovej politiky, 
prisťahovalectva a ochrany práv štátnych príslušníkov tretích krajín. 

(2) Európska Rada na svojom mimoriadnom zasadnutí v Tampere 15. a 16. októbra 1999 
potvrdila potrebu harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich 
podmienky prijímania a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín. V tejto súvislosti 
zdôraznila, že Európska únia by mala zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín s oprávneným pobytom na území členských štátov a že 
dôraznejšia integračná politika by im poskytla práva a povinnosti porovnateľné s právami 
a povinnosťami občanov EÚ. Preto Európska Rada požiadala Radu, aby urýchlene prijala 
právne nástroje na základe návrhov Komisie. Potreba dosiahnuť ciele vymedzené 
v Tampere bola opätovne potvrdená v Haagskom programe zo 4. a 5. novembra 2004.  

(3) Na čoraz globálnejšom trhu práce by mala EÚ zvýšiť svoju príťažlivosť pre 
pracovníkov z tretích krajín. Uvedené by sa malo uľahčiť zjednodušením 
administratívnych úkonov a uľahčením prístupu k príslušným informáciám. Ustanovenie 
zjednoteného postupu vybavovania žiadostí vedúceho k jednotnému povoleniu, 
zahŕňajúcemu povolenie na pobyt aj pracovné povolenie, získanému v rámci jedného 
administratívneho postupu by malo prispieť k zjednodušeniu a harmonizácii 
rozchádzajúcich sa pravidiel, ktoré v súčasnosti platia v členských štátoch. Väčšina 
členských štátov už zaviedla takéto zjednodušenie postupu, uskutočnila kroky na 
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zefektívnenie vybavovania pre prisťahovalcov aj pre ich zamestnávateľov a umožnila 
jednoduchšiu kontrolu oprávnenosti ich pobytu a zamestnania. 

(4) S cieľom umožniť prvotný vstup na svoje územie členské štáty by mali mať možnosť 
v rozumnom časovom intervale vydať jednotné povolenie alebo, ak vydávajú takéto 
povolenia výlučne na svojom území, vízum. 

(5) Mal by byť ustanovený súbor pravidiel upravujúcich postupy pri vybavovaní žiadostí 
o jednotné povolenie. Tieto postupy by mali byť zvládnuteľné a prebiehať so želaným 
účinkom, zohľadňujúc bežnú pracovnú náplň administratívy členských štátov, a zároveň 
by mali byť transparentné a spravodlivé, aby bola dotknutým osobám ponúknutá 
primeraná právna istota.  

(6) Podmienky a kritériá, na základe ktorých žiadosť o jednotné povolenie možno 
zamietnuť, sú ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch vrátane povinnosti 
rešpektovať zásadu preferencie Spoločenstva vyjadrenú najmä v príslušných 
ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005. 

(7) Jednotné povolenie by malo mať harmonizovaný formát povolenia na pobyt v súlade 
s nariadením (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt 
pre štátnych príslušníkov tretích štátov1 a ktoré umožňuje členským štátom uviesť v ňom 
informácie, najmä pokiaľ ide o to, či daná osoba má alebo nemá povolenie pracovať. Aj 
z dôvodov lepšej kontroly migrácie by členské štáty mali nielen v jednotnom povolení, 
ale vo všetkých vydaných povoleniach na pobyt uvádzať informácie týkajúce sa 
pracovného oprávnenia bez ohľadu na typ povolenia alebo pobytu, na základe ktorých 
bol štátny príslušník tretej krajiny prijatý na územie členského štátu a bol mu umožnený 
prístup na trh práce v tomto členskom štáte.  

(8) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 
2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb 
cez hranice (Kódex schengenských hraníc)2 a s článkom 21 schengenského acquis – 
Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami 
štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou 
republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Schengenský 
vykonávací dohovor)3 by malo byť štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí disponujú 
platným cestovným dokladom a jednotným povolením vydaným členským štátom plne 
uplatňujúcim schengenské acquis, umožnené vstúpiť a voľne sa pohybovať na území 
členského štátu plne uplatňujúceho schengenské acquis na obdobie nepresahujúce tri 
mesiace. 

(9) V prípade neexistencie horizontálnych právnych predpisov Spoločenstva sa práva 
štátnych príslušníkov tretích krajín líšia v závislosti od členského štátu, v ktorom pracujú, 
a od ich štátnej príslušnosti. Nemajú tie isté práva ako štátni príslušníci daného členského 
štátu alebo ako ostatní občania EÚ. S cieľom naďalej rozvíjať dôslednú prisťahovaleckú 
politiku, zmenšovať rozdiely v právach občanov EÚ a legálne pracujúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín a doplniť existujúce imigračné acquis, mal by sa ustanoviť 
súbor práv, konkrétne formou vymedzenia oblastí politiky, kde sa pre pracovníkov 

                                                 
1 Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1. 
3 Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. 
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z tretích krajín, ktorí boli oprávnene prijatí do členského štátu, zatiaľ však nedisponujú 
postavením osoby s dlhodobým pobytom, zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie 
v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi. Zámerom takýchto ustanovení je zaviesť 
rovnaké pravidlá hry v rámci EÚ, priznať, že títo štátni príslušníci tretích krajín legálne 
pracujúci v členskom štáte posilňujú svojou prácou a daňami európske hospodárstvo, 
a majú slúžiť aj ako záruka obmedzenia nekalej hospodárskej súťaže medzi vlastnými 
štátnymi príslušníkmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín vyplývajúcej z prípadného 
zneužívania tých druhých. 

(10) Všetci legálne pracujúci štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom 
v členskom štáte by mali mať určité práva vo forme rovnakého zaobchádzania rovnaké 
ako vlastní štátni príslušníci daného hostiteľského členského štátu, a to bez ohľadu, na 
aký účel alebo na základe čoho boli pôvodne prijatí. Právo na rovnaké zaobchádzanie 
v oblastiach špecifikovaných v tejto smernici by malo byť priznané nielen tým štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí boli prijatí na územia členského štátu na účel práce, ale 
aj tým, ktorí boli prijatí na iné účely a bol im umožnený prístup na trh práce v tomto 
členskom štáte v súlade s inými právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi 
predpismi vrátane rodinných príslušníkov štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorí sú 
prijatí na územie členského štátu v súlade so smernicou Rady 2003/86/ES 
z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny4, štátnych príslušníkov tretích krajín, 
korí sú prijatí na územie členského štátu v súlade so smernicou Rady 2004/114/ES 
z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 
štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby5, 
a výskumných pracovníkov prijatých v súlade so smernicou Rady 2005/71/ES 
z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na 
účely vedeckého výskumu6. 

(11) Na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali postavenie osoby s dlhodobým 
pobytom v súlade so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom 
postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom7, 
sa táto smernica vzhľadom na ich výsadné postavenie a špecifický typ ich povolenia na 
pobyt „osoba s dlhodobým pobytom – ES“ nevzťahuje.  

(12) Táto smernica by sa nemala vzťahovať ani na štátnych príslušníkov tretích krajín 
spadajúcich pod pôsobnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 
16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb8, ak sú vyslaní 
do členského štátu, ani na štátnych príslušníkov tretích krajín vstupujúcich na územie 
členského štátu v rámci záväzkov obsiahnutých v medzinárodnej dohode uľahčujúcej 
vstup a dočasný pobyt určitých kategórií fyzických osôb z oblasti obchodu a investícií, 
keďže títo sa nepovažujú za súčasť trhu práce v tomto členskom štáte. 

(13) Na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli prijatí na územie členského štátu 
v rámci ktoréhokoľvek 12-mesačného obdobia na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov 

                                                 
4 Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12. 
5 Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12. 
6 Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15. 
7 Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44. 
8 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1. 
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na sezónne práce, by sa táto smernica nemala vzťahovať vzhľadom na ich dočasné 
postavenie. 

(14) Právo na rovnaké zaobchádzanie vo vymedzených oblastiach politiky by malo byť 
pevne spojené s oprávneným pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny a s umožnením 
jeho prístupu na trh práce v členskom štáte, čo je zapísané v jeho jednotnom povolení 
zahŕňajúcom povolenie na pobyt aj pracovné povolenie a v povoleniach na pobyt 
vydaných na iné účely a obsahujúcich informácie o povolení pracovať. 

(15) Odborné kvalifikácie, ktoré štátny príslušník tretej krajiny nadobudol v inom 
členskom štáte, by mali byť uznané takisto ako občanom Únie a kvalifikácie 
nadobudnuté v tretej krajine by mali byť zohľadnené v súlade s ustanoveniami smernice 
2005/36/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných 
kvalifikácií9.  

(16) Štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí pracujú na území členského štátu, by malo 
byť priznané rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie. Oblasti 
sociálneho zabezpečenia sú vymedzené v nariadení Rady (EHS) č. 1408/1971 zo 14. júna 
1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, 
ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva10. Nariadením Rady (ES) č. 859/2003 zo 
14. mája 2003, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia 
(EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto 
ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti11, sa rozširujú 
ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/1971 na štátnych príslušníkov tretích krajín 
s oprávneným pobytom v Európskej únii, ktorí sa nachádzajú v cezhraničnej situácii. 
Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o sociálne 
zabezpečenie, sa vzťahujú aj na osoby prichádzajúce do členského štátu priamo z tretej 
krajiny. Napriek tomu by však táto smernica nemala priznávať práva nad úroveň tých, 
ktoré sú už teraz ustanovené v existujúcich právnych predpisoch Spoločenstva v oblasti 
sociálneho zabezpečenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa vo vzťahu 
k členským štátom nachádzajú v cezhraničnej situácii. 

(17) Keďže ciele navrhovanej činnosti, čiže zavedenia zjednoteného postupu 
vybavovania žiadostí o vydanie jednotného povolenia štátnym príslušníkom tretích 
krajín, aby mohli pracovať na území členského štátu, a zabezpečenia práv štátnym 
príslušníkom tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu a 
dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný 
na dosiahnutie týchto cieľov. 

(18) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady zakotvené v Charte 
základných práv Európskej únie a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd a podľa toho ju treba aj vykonávať.  

                                                 
9 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22. 
10 Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2. 
11 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 1. 
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(19) Členské štáty by mali uviesť do účinnosti ustanovenia tejto smernice bez 
diskriminácie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, národnosti, sociálneho pôvodu, 
genetických vlastností, jazyka, viery alebo náboženstva, politického alebo iného 
zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, najmä v súlade so smernicou Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod12, a so smernicou Rady 2000/78/ES 
z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie 
v zamestnaní a povolaní13. 

[(20) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska 
priloženého k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva 
a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, tieto členské štáty sa 
nezúčastňujú na prijímaní tejto smernice a nie sú viazané jej uplatňovaním, ani mu 
nepodliehajú.] 

(21) V súlade s článkom 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska priloženého k Zmluve 
o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Dánsko sa 
nezúčastňuje na prijímaní tejto smernice a nie je viazané jej uplatňovaním, ani mu 
nepodlieha, 

PRIJALA TÚTO SMERNICU: 

Kapitola I 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 1 

Cieľ 

Cieľom tejto smernice je zaviesť: 

a) zjednotený postup vybavovania žiadostí o vydanie jednotného povolenia pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, aby mohli bývať a pracovať na území členského štátu, 
a zjednodušiť tým ich prijímanie a uľahčiť kontrolu ich postavenia; a 

b) spoločný súbor práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom 
v členskom štáte. 

                                                 
12 Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22. 
13 Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16. 
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Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tejto smernice sa pod pojmom: 

a) „štátny príslušník tretej krajiny“ rozumie akákoľvek osoba, ktorá nie je 
občanom Únie v zmysle článku 17 ods. 1 zmluvy; 

b) „pracovník z tretej krajiny“ rozumie akýkoľvek štátny príslušník tretej krajiny, 
ktorý bol prijatý na územie členského štátu a môže legálne pracovať v tomto 
členskom štáte;  

c) „jednotné povolenie“ rozumie akékoľvek oprávnenie vydané orgánmi členského 
štátu, ktoré štátnemu príslušníkovi tretej krajiny umožňuje legálne bývať 
a pracovať na jeho území;  

d) „zjednotený postup vybavovania žiadostí“ rozumie akýkoľvek postup založený 
na jedinej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o vydanie povolenia na 
pobyt a na prácu na území členského štátu vedúci k rozhodnutiu o vydaní či 
nevydaní jednotného povolenia pre tohto štátneho príslušníka tretej krajiny.  

Článok 3 

Rozsah pôsobnosti 

1. Táto smernica sa vzťahuje na: 

a) štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú bývať a pracovať na území členského 
štátu; a 

b) pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. 

2. Táto smernica sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín: 

a) ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Únie, ktorí uplatnili alebo uplatňujú svoje 
právo na slobodu pohybu v rámci Spoločenstva; 

b) spadajúcich pod pôsobnosť smernice 96/71/ES v čase, kým sú vyslaní; 

c) ktorí vstupujú na územie členského štátu v rámci záväzkov obsiahnutých 
v medzinárodnej dohode uľahčujúcej vstup a dočasný pobyt určitých kategórií fyzických 
osôb z oblasti obchodu a investícií, najmä pracovníkov preložených v rámci spoločnosti, 
dodávateľov služieb na zmluvu a stážistov rámci záväzkov GATS Európskeho 
spoločenstva; 

d) ktorí boli prijatí na územie členského štátu v rámci ktoréhokoľvek 12-mesačného 
obdobia na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov na sezónne práce;  

e) ktorí požiadali o získanie postavenia utečenca a o ich žiadosti zatiaľ nebolo 
rozhodnuté s konečnou platnosťou; 
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f) ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu alebo 
v rámci režimov dočasnej ochrany;  

g) ktorí nadobudli postavenie osoby s dlhodobým pobytom v súlade so smernicou 
2003/109/ES;  

h) ktorých vyhostenie bolo pozastavené z vecných alebo právnych dôvodov.  

Kapitola II 

Zjednotený postup vybavovania žiadostí a jednotné povolenie  

Článok 4 

Zjednotený postup vybavovania žiadostí 

1. Žiadosť o získanie povolenia na pobyt a prácu na území členského štátu sa podáva 
v rámci zjednoteného postupu. 

2. Členské štáty žiadosť preskúmajú a prijmú rozhodnutie o udelení, úprave alebo 
obnovení jednotného povolenia, ak žiadateľ spĺňa podmienky vymedzené 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Rozhodnutie o udelení, úprave alebo obnovení 
jednotného povolenia predstavuje jeden doklad pozostávajúci z povolenia na pobyt aj 
pracovného povolenia, získaný v rámci jedného administratívneho postupu. 

Článok 5 

Zodpovedný orgán 

1. Členský štát vymenuje orgán zodpovedný za prijímanie žiadostí a vydávanie 
jednotných povolení.  

2. Vymenovaný orgán žiadosť spracuje a prijme rozhodnutie vo veci žiadosti čo najskôr 
a v každom prípade nie neskôr ako tri mesiace od dátumu podania žiadosti. 

Časovú lehotu uvedenú v prvom pododseku možno predĺžiť vo výnimočných prípadoch 
v súvislosti so zložitosťou skúmania žiadosti. 

3. Vymenovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie žiadateľovi písomne v súlade 
s oznamovacími postupmi ustanovenými v príslušných právnych predpisoch. 

4. Ak sú podporné údaje k žiadosti nedostatočné, vymenovaný orgán oznámi žiadateľovi, 
aké doplňujúce údaje od neho vyžaduje. Obdobie uvedené v odseku 2 sa pozastaví, až 
kým orgánu nie sú doručené vyžadované doplňujúce údaje. 
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Článok 6 

Jednotné povolenie 

1. Členské štáty vydávajú jednotné povolenie v jednotnom formáte ustanovenom 
v nariadení (ES) č. 1030/2002 a uvádzajú v ňom informácie súvisiace s oprávnením 
pracovať v súlade s písm. a) položkami 7.5 – 9 jeho prílohy. 

2. Členské štáty nevydávajú žiadne dodatočné povolenia, najmä pokiaľ ide o akékoľvek 
pracovné povolenia predstavujúce doklad o umožnení prístupu na trh práce.  

Článok 7 

Povolenia na pobyt vydané na iné účely, ako je práca 

1. Pri vydávaní povolení na pobyt v súlade s nariadením (ES) č. 1030/2002 v nich 
členské štáty uvádzajú informácie súvisiace s oprávnením pracovať bez ohľadu na typ 
povolenia. 

2. Členské štáty nevydávajú žiadne dodatočné povolenia, najmä pokiaľ ide o akékoľvek 
pracovné povolenia predstavujúce doklad o umožnení prístupu na trh práce.  

Článok 8 

Opravné prostriedky 

1. V prípade zamietnutia žiadosti, neudelenia, neupravenia či neobnovenia, pozastavenia 
alebo odobratia jednotného povolenia na základe kritérií vymedzených vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch sa v uvedenom písomnom oznámení uvedú dôvody. 

2. V prípade každého rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, neudelení, neupravení či 
neobnovení, pozastavení alebo odobratí jednotného povolenia existuje možnosť jeho 
napadnutia pred súdmi daného členského štátu. V písomnom oznámení sa uvedú možné 
a dostupné opravné prostriedky a časová lehota na ich uplatnenie.  

Článok 9 

Prístup k informáciám  

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby informovali štátneho príslušníka 
tretej krajiny a budúceho zamestnávateľa o všetkých dokladoch, ktoré sú potrebné pri 
podávaní žiadosti.  

Článok 10 

Poplatky 

Členské štáty môžu od žiadateľov žiadať, aby za vybavovanie žiadosti v súlade s touto 
smernicou zaplatili. Výška poplatkov musí byť primeraná a môže byť založená na zásade 
skutočne poskytnutej služby.  



 

SK 21   SK 

Článok 11 

Práva vyplývajúce z jednotného povolenia  

1. Jednotné povolenie v čase platnosti oprávňuje svojho držiteľa minimálne na to, aby: 

a) vstúpil, opätovne vstupoval a zdržiaval sa na území členského štátu, ktorý vydal 
jednotné povolenie;  

b) prechádzal cez ostatné členské štáty, aby mohol uplatňovať svoje práva pod písm. a); 

c) mal slobodný prístup na celé územie členského štátu, ktorý vydal jednotné povolenie, 
v rámci obmedzení ustanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
z bezpečnostných dôvodov;  

d) vykonával činnosti povolené v jednotnom povolení;  

e) bol informovaný o svojich vlastných právach spojených s týmto povolením, ktoré mu 
priznáva táto smernica alebo vnútroštátne právne predpisy.  

Kapitola III 

Právo na rovnaké zaobchádzanie 

Článok 12 

1. Pracovníkom z tretích krajín je priznané rovnaké zaobchádzanie v porovnaní 
s vlastnými štátnymi príslušníkmi minimálne, pokiaľ ide o: 

a) pracovné podmienky vrátane mzdy, ukončenia pracovného pomeru, ako aj 
zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku;  

b) slobodu pridruženia, zapojenia a členstva vo vzťahu k organizácii zastupujúcej 
pracovníkov alebo zamestnávateľov alebo k akejkoľvek organizácii, ktorej členovia sú 
zaangažovaní v konkrétnom povolaní, vrátane výhod poskytovaných takýmito 
organizáciami bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o verejnom poriadku 
a bezpečnosti štátu; 

c) vzdelávanie a odbornú prípravu; 

d) uznávanie diplomov, osvedčení a ďalších odborných kvalifikácií v súlade 
s príslušnými vnútroštátnymi postupmi; 

e) oblasti sociálneho zabezpečenia vymedzené v nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 zo 
14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich 
rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva. V súlade s uvedeným sa uplatňuje aj 
nariadenie (EHS) č. 859/2003, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) 
č. 1408/71 a jeho vykonávacieho nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov 
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tretích krajín, na ktorých sa dovtedy tieto ustanovenia nevzťahovali výhradne z dôvodu 
ich štátnej príslušnosti; 

f) vyplatenie nadobudnutého dôchodku pri sťahovaní do tretej krajiny; 

g) daňové výhody; 

h) prístup k verejne dostupnému tovaru a službám a k dodávke tohto tovaru 
a poskytovaniu týchto služieb vrátane prístupu k metódam pri získavaní bývania 
a k pomoci umožnenej úradmi práce.  

2. Členské štáty môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s vlastnými 
štátnymi príslušníkmi:  

a) vyžadovaním preukázať ovládanie jazyka na primeranej úrovni na umožnenie prístupu 
k vzdelávaniu a odbornej príprave. Prístup k univerzitnému vzdelaniu môže podliehať 
splneniu špecifických vzdelanostných predpokladov; 

b) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm c), pokiaľ ide o štipendiá; 

c) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. h) týkajúcich sa bývania vo verejnom 
sektore na prípady, keď sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava alebo má právo pobytu 
v danom členskom štáte aspoň tri roky; 

d) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. a), b) a g) na pracovníkov z tretích krajín, 
ktorí sú v danom čase zamestnaní; 

e) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. e) na pracovníkov z tretích krajín, ktorí sú 
v danom čase zamestnaní, okrem dávok v nezamestnanosti.  

Článok 13 

Priaznivejšie ustanovenia 

1. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté priaznivejšie ustanovenia: 

a) v právnych predpisoch Spoločenstva vrátane bilaterálnych a multilaterálnych dohôd 
medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane 
a jednou alebo viacerými tretími krajinami na druhej strane; 

b) v bilaterálnych alebo multilaterálnych dohodách medzi jedným alebo viacerými 
členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami. 

2. Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov prijať alebo zachovať pre 
osoby, na ktoré sa vzťahuje, priaznivejšie ustanovenia. 
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Kapitola IV 

Záverečné ustanovenia 

Článok 14 

Každý členský štát zabezpečí, aby verejnosť mala k dispozícii pravidelne aktualizovaný 
súbor informácií týkajúcich sa podmienok vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na 
jeho územie a podmienok ich pobytu na jeho území.  

Podávanie správ 

Článok 15 

1. Komisia pravidelne, a prvýkrát nie neskôr ako po troch rokoch od dátumu 
vymedzeného v článku 16, podáva Európskemu parlamentu a Rade správu 
o uplatňovaní tejto smernice v členských štátoch a navrhuje akékoľvek zmeny 
a doplnenia, ktoré sa považujú za potrebné.  

2. Členské štáty každoročne, a prvýkrát nie neskôr ako 1. apríla [jeden rok po 
dátume transpozície tejto smernice], oznamujú Komisii a ostatným členským 
štátom prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES štatistické 
údaje o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bolo 
v predchádzajúcom kalendárnom roku udelené, obnovené alebo odobraté 
jednotné povolenie, uvádzajúc ich štátnu príslušnosť a povolanie. Rovnako sa 
oznamujú aj štatistické údaje o prijatých rodinných príslušníkoch.  

Transpozícia 

Článok 16 

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ......... Bezodkladne 
oznámia Komisii znenia týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami 
a touto smernicou. 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení 
odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 
predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. 



 

SK 24   SK 

Nadobudnutie účinnosti  

Článok 17 

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie. 

Určenie 

Článok 15 

Táto smernica je určená členským štátom. 

V Bruseli […] 

 Za Radu 
 predseda 
  


