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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh smernice tvorí súčasť cieľa Európskej únie vypracovať globálnu politiku 
v oblasti prisťahovalectva a ide o rámcový návrh pre občanov z tretích krajín, ktorý sleduje 
dvojaký cieľ:

a) vytvoriť jednotný postup pri vybavovaní žiadostí o povolenie na pobyt a prácu v členskom 
štáte;

b) poskytnúť štátnym príslušníkom tretích krajín s oprávneným pobytom v Európskej únii 
jednotný súbor minimálnych práv na základe rovnakého zaobchádzania ako s pracovníkmi, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských krajín EÚ.

Rada už rokovala o tomto návrhu a bol predmetom uznesenia Európskeho parlamentu (správa 
poslancov Gauberta a Želevovej z 20. novembra 2008), ktoré bolo prijaté na základe 
konzultačného postupu v súlade s bývalou Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva. 
Nový legislatívny postup (riadny legislatívny postup), ktorý sa uplatňuje na tento návrh podľa 
novej Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), opodstatňuje vypracovanie nového 
uznesenia Európskeho parlamentu. 

Spravodajca chce zdôrazniť, že táto správa sa musí obmedziť na otázky, ktoré sa týkajú 
výlučnej právomoci Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), a to odôvodnenia 9, 
12, 15 a 16, článok 2 písm. b), článok 3 ods. 2 písm. b), článok 12 (okrem úvodnej vety 
prvého odseku) a článok 13, hoci by spravodajca alebo iný poslanec tohto výboru rád 
predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci (LIBE) o aspektoch tohto návrhu, ktoré nespadajú do výlučnej právomoci 
výboru EMPL.

Tento návrh je súčasťou balíka legislatívnych iniciatív, ktoré Komisia oznámila v roku 2007. 
Dokument, ktorým sa zaoberáme, by mal tvoriť rámcovú smernicu a najmenší spoločný 
menovateľ, ktorý je možné uplatniť na špecifickejšie smernice v oblasti prisťahovalectva, 
ktoré sú obsiahnuté v tomto balíku (sankcie voči zamestnávateľom zamestnávajúcich 
nelegálnych pracovníkov; vysokokvalifikovaní pracovníci; sezónni pracovníci; odmeňovaní 
stážisti a pracovníci dočasne preložení v rámci spoločnosti).

Bolo by logické, keby sa diskusia o tomto balíku bola začala rámcovým návrhom a keby sa na 
základe dohody o tomto návrhu bolo diskutovalo o osobitných návrhoch. Žiaľ, nestalo sa tak, 
a Únia už prijala smernice o sankciách voči zamestnávateľom (smernica 2009/52/ES) 
a o vysokokvalifikovaných pracovníkoch (smernica 2009/50/ES). Keďže tento logický postup 
sa nedodržal, odteraz sme nútení pracovať na základe danej skutočnosti. To znamená, že 
v analýze práv uplatňovaných na pracovníkov z tretích krajín, s ktorými sa zaoberá tento 
návrh, sa musia zohľadniť tie práva, ktoré už boli udelené vysokokvalifikovaným 
pracovníkom s cieľom zabrániť rozporom a snažiť sa dosiahnuť aspoň minimálnu koherenciu 
a rovnorodosť dvoch spomínaných textov. Na tento účel je potrebné zohľadniť práva, ktoré už 
Európska únia udelila pracovníkom, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (smernica 
2003/109/ES), štátnym príslušníkom tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, 
neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (smernica 2004/114/ES) alebo 
štátnym príslušníkom tretích krajín na účely vedeckého výskumu (smernica 2005/71/ES). 
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Hlavným problémom v súvislosti s návrhom smernice je, že v dôsledku vypustenia rozsahu 
pôsobnosti a odchýlok týkajúcich sa práv niektorých osobitných skupín sa zrušil horizontálny 
charakter a rámcová norma, ktoré nám boli oznámené. Spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko sa domnieva, že táto otázka škodí základnému cieľu tejto smernice, ktorým je 
vytvoriť záruku rovnakého zaobchádzania v sociálno-hospodárskej a pracovnej oblasti 
so všetkými pracovníkmi z tretích krajín legálne pracujúcimi v Európskej únii v porovnaní 
s občanmi Spoločenstva. 

Táto rovnosť sa vyžaduje z elementárnych dôvodov sociálnej spravodlivosti a rovnosti a ako 
uznanie príspevku migrantov pre hospodárstvo Únie prostredníctvom ich práce, ako aj daní 
a sociálnych príspevkov, ktoré odvádzajú. Takisto to pomôže znížiť nekalú hospodársku 
súťaž, odradiť od nelegálnej práce a zabráni tomu, aby pracovníci z tretích krajín boli 
obeťami zneužívania a sociálneho vylúčenia. Vytvorenie minimálneho súboru právnych 
predpisov je dôležité na vytvorenie homogénnych pravidiel v celej Únii, pokiaľ ide 
o legálnych pracovníkov z tretích krajín, a to nezávisle od členského štátu, v ktorom žijú. 

Vytvorenie tohto súboru právnych predpisov pre všetkých legálnych migrantov, bez výnimky 
a s minimálnym počtom odchýlok, je nevyhnutné na plnenie našich záväzkov týkajúcich sa 
integrácie a rešpektovania osôb, ktoré legálne pracujú v Únii, pričom tak zároveň uznáme ich 
dôstojnosť a príspevok k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Únie. 

S cieľom zlepšiť horizontálny charakter tejto smernice a v záujme toho, aby sa stala 
referenčným bodom a rámcom pre budúce smernice o osobitných skupinách je potrebné 
zdôrazniť, že žiadna osobitná skupina, a najmä skupina sezónnych pracovníkov, nesmie byť 
vylúčená z rozsahu jej pôsobnosti, čo je v protiklade s tým, čo plánuje Komisia: osobitné 
smernice musia konkrétne určiť podmienky vstupu do Únie a prípadne osobitné práva, pričom 
však nesmú brániť tomu, aby sa na všetkých legálnych migrantov vzťahovali ciele 
spravodlivého a rovnakého zaobchádzania stanovené v rámcovej smernici.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že takisto nie je správne, že 
v návrhu Komisie sú podstatné aspekty ochrany ponechané v kompetencii členských štátov. 
Je jasné, že situácia na trhoch práce a potreba pracovnej sily zo zahraničia, ako aj jej vysoká 
alebo menej vysoká kvalifikácia, je v každom členskom štáte odlišná. V takomto rôznorodom 
prostredí je preto užitočné a potrebné disponovať menším spoločným menovateľom, ktorý 
umožní postupovať smerom k spoločnej európskej politike, ktorá bude koherentná 
a spravodlivá v oblasti migrácie a účinne prispeje k sociálnej a pracovnej integrácii 
migrantov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(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 
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.

(9) V prípade neexistencie horizontálnych 
právnych predpisov Únie 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 
v sociálno-hospodárskej oblasti a v oblasti 
pracovného práva, konkrétne formou 
vymedzenia oblastí politiky, kde sa pre 
pracovníkov 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 vytvoriť 
minimálnu úroveň rovnosti 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. Bez toho, aby bol dotknutý 
výklad pojmu zamestnanecký pomer 
v iných právnych predpisoch Únie, pod 
vymedzením pojmu „pracovník z tretej 
krajiny“, ako sa uvádza v článku 
2 písm. b) tejto smernice, by sa mal 
rozumieť každý štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý bol prijatý na územie 
členského štátu, má legálny pobyt a má 
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povolenie pracovať podľa predpisov 
vnútroštátneho práva alebo v súlade 
s vnútroštátnou praxou tohto členského 
štátu.

Odôvodnenie

Účelom tohto návrhu je objasniť, že vymedzenie pojmu “pracovník z tretej krajiny” nemá 
vplyv na výklad pojmu „zamestnanecký pomer” v iných právnych nástrojoch EÚ, pretože 
v oblasti pracovného práva EÚ neexistuje jednotné vymedzenie pojmu „zamestnanecký 
pomer”. Okrem toho sa vymedzenie pojmu navrhované Komisiou zdá byť odlišným od 
súčasných vymedzení pojmov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú aspoň v niektorých členských 
štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(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 služieb, 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.

(12) Táto smernica sa nevzťahuje na 
vyslaných štátnych príslušníkov tretích 
krajín. To by však nemalo brániť štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí legálne 
bývajú a pracujú v členskom štáte a sú 
vyslaní do iného členského štátu, v tom, 
aby mohli naďalej užívať rovnaké 
zaobchádzanie ako so štátnymi 
príslušníkmi členského štátu pôvodu 
počas trvania vyslania, pokiaľ ide 
o podmienky zamestnania, ktorých sa
netýka uplatňovanie smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 96/71/ES zo 16. decembra 1996 
týkajúcej sa vysielania pracovníkov 
v rámci poskytovania služieb1.
1 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(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 
Spoločenstva. 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 
príslušnosti, 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.

(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 Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 
o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia. 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.



PE439.114v03-00 8/14 AD\815745SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Právo Únie neobmedzuje právomoc 
členských štátov ustanovovať svoje 
systémy sociálneho zabezpečenia. Keďže 
neexistuje harmonizácia na úrovni Únie, 
podmienky udeľovania dávok sociálneho 
zabezpečenia, ako aj výšku týchto dávok 
a dobu ich poskytovania stanovujú právne 
predpisy jednotlivých členských štátov. Pri 
výkone tejto právomoci by však mali 
členské štáty dodržiavať právo Únie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16b) Členské štáty by mali ratifikovať 
Medzinárodný dohovor o ochrane práv 
všetkých migrujúcich pracovníkov 
a členov ich rodín, ktorý bol prijatý 
Valným zhromaždením OSN 
18. decembra 1990.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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; 

b) „pracovník z tretej krajiny“ rozumie, bez 
toho, aby bol dotknutý výklad pojmu 
zamestnanecký pomer v iných právnych 
predpisoch Únie, akýkoľvek štátny 
príslušník tretej krajiny, ktorý bol prijatý 
na územie členského štátu, má legálny 
pobyt a môže pracovať podľa predpisov 
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vnútroštátneho práva alebo v súlade 
s vnútroštátnou praxou tohto členského 
štátu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

b) spadajúcich pod pôsobnosť smernice 
96/71/ES v čase, kým sú vyslaní, a nemá 
vplyv na zodpovednosť členských štátov 
za prístup a prijatie štátnych príslušníkov 
tretích krajín na ich trhy práce.

Odôvodnenie
Je veľmi dôležité vysvetliť, že navrhovaná smernica v súvislosti so smernicou 96/71/ES nemá 
vplyv na zodpovednosť členských štátov za prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na 
svoje vnútroštátne trhy práce. Nesmie sa narušiť právo členských štátov rozhodovať o tom, 
komu bude udelený prístup na ich trh práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

a) pracovné podmienky vrátane mzdy, 
ukončenia pracovného pomeru, ako aj 
zdravotných a bezpečnostných podmienok 
na pracovisku, pracovného času, 
dovolenky a disciplinárnych postupov, 
pričom sa zohľadnia platné všeobecné 
kolektívne dohody; 

Odôvodnenie
Týmto PDN sa rozširuje rozsah rovnakého zaobchádzania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 tretích 
krajín, na ktorých sa dovtedy tieto 
ustanovenia nevzťahovali výhradne z 
dôvodu ich štátnej príslušnosti;

e) oblasti sociálneho zabezpečenia sú 
vymedzené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004;

Odôvodnenie

Novým právnym predpisom o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia bude nariadenie 
(ES) č. 883/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno g 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) daňové výhody; g) daňové výhody, za predpokladu, že 
pracovník je v príslušnom členskom štáte 
vedený ako daňovník; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) prístup k verejne dostupnému tovaru 
a službám a k dodávke tohto tovaru 

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

a poskytovaniu týchto služieb vrátane 
prístupu k metódam pri získavaní bývania 
a k pomoci a poradným službám
ponúkaným úradmi práce podľa 
vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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;

c) zavedením obmedzení na úplné 
uplatňovanie 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 menej ako 
tri roky;

Odôvodnenie

Ide o technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože minimálne v španielskej jazykovej 
verzii sa v texte Komisie uvádzal opak toho, čo by malo byť logicky uvedené, to jest, že právo 
sa má obmedziť pre tých, ktorí majú povolenie na krátkodobý pobyt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

e) využitím kritérií pobytu (pre výhody 
založené na pobyte, nie výhody súvisiace 
so zamestnaním), ak je povolenie na pobyt 
vydané na iné účely ako na prácu, ale 
povoľuje pracovať;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Pracovníci z tretích krajín, ktorí sa 
sťahujú do tretej krajiny, alebo pozostalí 
po takomto pracovníkovi s pobytom 
v tretích krajinách, ktorých práva sú 
odvodené od tohto pracovníka, dostávajú 
povinné dávky v starobe, v invalidite a 
v prípade úmrtia príslušného pracovníka, 
ktoré vyplývajú z jeho predchádzajúcej 
pracovnej zmluvy a ktoré boli 
nadobudnuté v súlade s právnymi 
predpismi uvedenými v článku 3 
nariadenia (ES) č. 883/2004, a to za 
rovnakých podmienok a v rovnakej výške 
ako štátni príslušníci dotknutých 
členských štátov, keď sa sťahujú do tretej 
krajiny. Členské štáty môžu uplatňovanie 
tohto ustanovenia podmieniť existenciou 
dvojstranných dohôd uznávajúcich 
recipročný prevod dôchodkov 
a zavádzajúcich technickú spoluprácu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Členské štáty prijímajú nevyhnutné 
opatrenia, aby zabezpečili, že na každé 
porušenie práv zakotvené v tejto smernici 
sa budú vzťahovať účinné, primerané a 
odrádzajúce opatrenia.

Odôvodnenie

Účinné opatrenia musia byť k dispozícii v prípade porušenia zásady rovnakého 
zaobchádzania, napríklad zamestnávateľmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. Členské štáty prijímajú nevyhnutné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby každé 
porušenie práv vyplývajúcich z tejto 
smernice bolo možné napadnúť právnymi 
prostriedkami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) Táto smernica sa uplatňuje bez toho, 
aby tým boli dotknuté práva a zásady 
obsiahnuté v Európskej sociálnej charte 
z 18. októbra 1961 a Európskom dohovore 
o právnom postavení migrujúcich 
pracovníkov z 24. novembra 1977.
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