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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Obravnavani predlog direktive odgovarja cilju Evropske unije, po katerem naj se oblikuje 
celovita politika s področja priseljevanja. Predlog postavlja okvir za državljane tretjih držav, s
katerim naj se:

a) vzpostavi enoten postopek obravnavanja vlog za pridobitev dovoljenja za prebivanje in 
delo v državah članicah,

b) delavcem iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji, podelijo poenotene 
minimalne pravice, po katerih bodo ti delavci obravnavani enako kot zaposleni državljani 
držav članic.

O predlogu je Svet že razpravljal, Evropski parlament pa je o njem pripravil posebno 
resolucijo (poročilo Gaubert-Želeva z 20. novembra 2008), ki je bila sprejeta po postopku 
posvetovanja v skladu s staro Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES). Novi 
zakonodajni postopek, imenovani redni zakonodajni postopek, ki se po novi Pogodbi o 
delovanju Evropske unije (PDEU) uporablja za ta predlog, pa upravičuje pripravo nove 
resolucije Evropskega parlamenta. 

Pripravljavec mnenja želi poudariti, da se mora poročilo omejiti na vprašanja, ki spadajo v 
izključno pristojnost Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (odbor EMPL), kar pomeni 
uvodne izjave 9, 12, 15 in 16, člen 2(b), člen 3, odstavek 2, točka (b), člen 12 razen uvodnega 
stavka prvega odstavka in člen 13, razen če se pripravljavec mnenja ali drug poslanec v tem 
odboru ne odloči, da Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
(odbor LIBE) predlaga spremembe o vidikih predloga, ki ne spadajo v izključno pristojnost 
odbora EMPL.

Predlog spada v sveženj zakonodajnih ukrepov, ki jih je Komisija napovedala leta 2007. 
Pričujoči dokument naj bi bil okvirna direktiva in najmanjši skupni imenovalec, ki bi se 
uporabljal za bolj specifične direktive s področja priseljevanja iz tega svežnja (sankcije proti 
delodajalcem, ki zaposlujejo nezakonite delavce, kvalificirane delavce, sezonske delavce, 
plačane pripravnike in osebe, ki so začasno premeščene znotraj podjetja).Logično bi bilo, da 
bi se razprava o svežnju začela z okvirnim predlogom in bi o specifičnih predlogih 
razpravljali zatem, pač na osnovi sprejetega dogovora o tem predlogu. Žal pa temu ni bilo 
tako in je Unija že sprejela direktivo o sankcijah zoper delodajalce (direktiva 2009/52/ES) in 
direktivo o visokokvalificiranih delavcih (direktiva 2009/50/ES). Zaradi nespoštovanja 
logičnega zaporedja smo zdaj pred zaključenim dejstvom, ki ga moramo upoštevati pri 
nadaljnjem delu: ob analizi veljavnih pravic delavcev iz tretjih držav, ki jih ureja ta predlog, je 
zato treba pogledati, katere pravice so že bile podeljene visokokvalificiranim delavcem, da ne 
bi zabredli v protislovja, in obe besedili vsaj minimalno uskladiti in poenotiti. Iz istega 
razloga je treba upoštevati pravice, ki jih Evropska unija že podeljuje delavcem, ki so 
rezidenti za daljši čas (direktiva 2003/109/ES), državljanom tretjih držav za namene študija, 
izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela (direktiva 2004/114/ES) 
in državljanom tretjih držav, ki v Unijo vstopajo za namene znanstvenega raziskovanja 
(direktiva 2005/71/ES). 

Glavna težava, ki se poraja ob predlogu direktive, je ta, da sta obljubljeni horizontalna narava 
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in okvirna norma izbrisani, to pa zaradi izjem od področja uporabe in odstopanj v zvezi s 
pravicami nekaterih specifičnih skupin. Pripravljavec mnenja ocenjuje, da vprašanje škoduje 
temeljnemu cilju direktive, ki je zagotoviti, da bodo na socialnem, ekonomskem in delovnem 
področju vsi delavci iz tretjih držav, ki v Uniji delajo zakonito, obravnavani enako kot 
državljani Unije. 

Njihovo enako obravnavo narekujejo čisto elementarni razlogi socialne pravičnosti in 
nepristranskosti, pa tudi potrebno priznanje, da migranti z delom, davki in socialnimi 
prispevki, ki jih plačujejo, prispevajo k gospodarstvu Unije. Prav tako bo to prispevalo k 
zmanjševanju nelojalne konkurence, odvračalo od nezakonitega dela in preprečilo, da bi bili 
delavci iz tretjih držav žrtve izkoriščanja in socialne izključenosti. Minimalne pravice 
moramo opredeliti, da bodo za zakonite delavce iz tretjih držav po vsej Uniji veljala enovita 
pravila igre ne glede na to, v kateri državi članici prebivajo. 

Poenotene pravice za vse zakonite migrante brez izključevanja in z minimalnimi odstopanji so 
nujno potrebne, da se izpolnijo sprejete obveze o vključevanju in spoštovanju vseh, ki 
zakonito delajo v Uniji, s čimer bomo priznali njihovo dostojanstvo in prispevek k 
gospodarskemu in družbenemu razvoju Unije. 

Za bolj izrazito horizontalno naravo direktive, ki naj postane referenca in okvir za prihodnje 
direktive o specifičnih skupinah, velja natančno opredeliti, da v nasprotju s predlogom 
Komisije iz področja uporabe direktive ne sme biti izključena prav nobena specifična skupina, 
še prav posebej pa ne sezonski delavci. Specifične direktive morajo konkretno opredeliti 
pogoje za vstop v Unijo in morebitne specifične pravice, ne smejo pa postavljati ovir pri tem, 
da bi za zakonite migrante ne veljali z okvirno direktivo zastavljeni cilji pravične, poštene in 
nepristranske obravnave.

Po oceni pripravljavca mnenja tudi ni prav, da so po predlogu Komisije bistveni vidiki zaščite 
prepuščeni prosti presoji držav članic. Jasno je, da se razmere na trgih dela in potrebe po bolj 
ali manj kvalificirani tuji delovni sili razlikujejo od ene države članice do druge. Vseeno pa je 
kljub tako heterogenemu okolju koristno in potrebno določiti najmanjši skupni imenovalec, ki 
bo odprl pot v skupno, skladno in pravično evropsko migracijsko politiko, ki bo učinkovito 
prispevala k družbeni in poklicni integraciji migrantov.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Brez horizontalne zakonodaje 
Skupnosti se pravice državljanov tretjih 
držav razlikujejo glede na državo članico, v 
kateri delajo, in glede na njihovo 
državljanstvo. Nimajo enakih pravic kot 
državljani države članice ali drugi 
državljani EU. Da se zagotovi nadaljnji 
razvoj skladne politike na področju 
priseljevanja, zmanjša vrzel v pravicah 
med državljani EU in državljani tretjih 
držav, ki zakonito delajo, ter dopolni 
obstoječi pravni red na področju 
priseljevanja, je treba določiti vrsto pravic, 
zlasti z navedbo področij politike, na 
katerih je delavcem iz tretjih držav, ki so
zakonito vstopili v državo članico, vendar 
še niso rezidenti za daljši čas, zagotovljeno 
enako obravnavanje, kot velja za lastne 
državljane. Takšne določbe so namenjene 
vzpostavitvi enakih pogojev znotraj EU, da 
se prizna, da državljani tretjih držav, ki 
zakonito delajo v državi članici, s svojim 
delom in plačevanjem davkov prispevajo k 
evropskemu gospodarstvu, ter služijo kot 
zaščitni ukrepi za zmanjšanje nelojalne 
konkurence med lastnimi državljani in 
državljani tretjih držav, ki lahko nastane 
zaradi izkoriščanja slednjih.

(9) Brez horizontalne zakonodaje Unije se 
pravice državljanov tretjih držav 
razlikujejo glede na državo članico, v 
kateri delajo, in glede na njihovo 
državljanstvo. Nimajo enakih pravic kot 
državljani države članice ali drugi 
državljani EU. Da se zagotovi nadaljnji 
razvoj skladne politike na področju 
priseljevanja, zmanjša vrzel v pravicah 
med državljani EU in državljani tretjih 
držav, ki zakonito delajo, ter dopolni 
obstoječi pravni red na področju 
priseljevanja, je treba določiti vrsto
socialnih in ekonomskih pravic ter pravic 
iz delovnega razmerja, zlasti z navedbo 
področij politike, na katerih je delavcem iz 
tretjih držav, ki so zakonito vstopili v 
državo članico, vendar še niso rezidenti za 
daljši čas, zagotovljeno enako 
obravnavanje, kot velja za lastne 
državljane. Takšne določbe so namenjene 
vzpostavitvi minimalne stopnje 
pravičnosti znotraj EU, da se prizna, da 
državljani tretjih držav, ki zakonito delajo 
v državi članici, s svojim delom in 
plačevanjem davkov prispevajo k 
evropskemu gospodarstvu, ter služijo kot 
zaščitni ukrepi za zmanjšanje nelojalne 
konkurence med lastnimi državljani in 
državljani tretjih držav, ki lahko nastane 
zaradi izkoriščanja slednjih. Brez 
poseganja v razlago pojma delovnega 
razmerja v drugih zakonodajah Unije, 
pojem „delavec iz tretje države“, kakor ga 
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opredeljuje člen 2(b) te direktive bi moral 
pomeniti vsakega državljana tretje države, 
ki je bil sprejet na ozemlje države članice, 
tam zakonito prebiva in lahko dela po 
nacionalnem pravu in/ali skladno z 
nacionalno prakso v tej državi članici.

Obrazložitev

Namen tega predloga je pojasniti, da opredelitev delavca iz tretje države ne vpliva na 
razumevanje pojma delovnega razmerja v drugih zakonodajnih aktih EU, saj na področju 
delovnega prava EU ni enotne opredelitve delovnega razmerja. Poleg tega se zdi, da se 
opredelitev, ki jo predlaga Komisija, razlikuje od opredelitve, ki jo uporabljajo nekatere 
države članice.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Državljani tretjih držav, katerih 
položaj ureja Direktiva 96/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 1996 o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev, če so 
napoteni v državo članico, in državljani 
tretjih držav, ki vstopijo v državo članico 
na podlagi zavez iz mednarodnega 
sporazuma, ki omogoča vstop in začasno 
bivanje določenih kategorij fizičnih oseb 
zaradi trgovine ali naložb, ne smejo biti 
zajeti s to direktivo in ne štejejo za del trga 
dela v zadevni državi članici.

(12) Ta direktiva se ne uporablja za 
državljane tretjih držav, ki so napoteni na 
delo. To naj ne bi preprečevalo 
državljanom tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo v državi članici in so v njej 
zakonito zaposleni, da ne bi bili še naprej 
obravnavani enako kot državljani države 
članice izvora ves čas napotitve glede 
tistih pogojev zaposlitve, na katere ne 
vpliva uporaba Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev1.
1 UL L 18, 21. 1. 1997, str. 1.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Državljani tretjih držav, ki delajo na 
ozemlju države članice, morajo biti 
upravičeni do enakega obravnavanja glede 

(16) Državljani tretjih držav, ki delajo na 
ozemlju države članice, morajo biti 
upravičeni do enakega obravnavanja glede 
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socialne varnosti. Področja socialne 
varnosti so opredeljena v Uredbi Sveta 
(EGS) št. 1408/1971 z dne 14. junija 1971 
o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe, samozaposlene osebe in 
njihove družinske člane, ki se gibljejo v 
Skupnosti. Uredba Sveta (ES) št. 859/2003 
z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb 
Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe 
(EGS) št. 574/72 na državljane tretjih 
držav, za katere navedene določbe ne 
veljajo le na podlagi njihovega 
državljanstva, razširja določbe Uredbe 
(EGS) št. 1408/1971 na državljane tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo v Evropski 
uniji in so v čezmejnem položaju. Določbe 
o enakem obravnavanju glede socialne 
varnosti v tej direktivi se uporabljajo tudi 
za osebe, ki pridejo v državo članico 
neposredno iz tretje države. Kljub temu pa 
Direktiva ne sme priznavati več pravic, kot 
jih že zagotavlja obstoječa zakonodaja 
Skupnosti na področju socialne varnosti 
za državljane tretjih držav, ki imajo 
čezmejne elemente med državami 
članicami.

socialne varnosti. Področja socialne 
varnosti so opredeljena v Uredbi (ES) št. 
883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti. Določbe o 
enakem obravnavanju glede socialne 
varnosti v tej direktivi se uporabljajo tudi 
za osebe, ki pridejo v državo članico 
neposredno iz tretje države.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pravo Unije ne omejuje pristojnosti 
držav članic, da same urejajo svoje 
sisteme socialne varnosti. Če ni 
usklajenosti na ravni Unije, vsaka država 
članica v svoji zakonodaji določi pogoje za 
odobritev socialnovarstvenih dajatev, pa 
tudi višino teh dajatev in obdobje, za 
katero so odobrene. Vendar bi morale 
države članice pri izvajanju te pristojnosti 
spoštovati pravo EU. 
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Države članice bi morale ratificirati 
Mednarodno konvencijo o varstvu pravic 
delavcev migrantov in njihovih družinskih 
članov, ki jo je dne 18. decembra 1990 
sprejela Generalna skupščina 
Organizacije združenih narodov.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „delavec iz tretje države“ pomeni 
vsakega državljana tretje države, ki je bil 
sprejet na ozemlje države članice in lahko 
zakonito dela v tej državi članici. 

(b) brez poseganja v razlago pojma 
delovnega razmerja v drugih zakonodajah 
Unije, „delavec iz tretje države“, pomeni 
vsakega državljana tretje države, ki je bil 
sprejet na ozemlje države članice, tam 
zakonito prebiva in lahko dela po 
nacionalnem pravu in/ali skladno z 
nacionalno prakso v tej državi članici.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ki so zajeti z Direktivo 96/71/ES, 
dokler so napoteni;

(b) ki so zajeti z Direktivo 96/71/ES, 
dokler so napoteni, in ne vpliva na 
odgovornost držav članic, da državljanom 
tretjih držav zagotavljajo dostop do svojih 
trgov dela in njihovo sprejemanje na njih;
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Obrazložitev

Zelo pomembno je, da pojasnimo, da predlagana direktiva v zvezi z direktivo 96/71/ES ne 
vpliva na pristojnost držav članic v zvezi s sprejemom državljanov tretjih držav na svoje trge 
dela. Ne sme se omejevati pravice držav članic, da odločajo o sprejemu na svoj trg dela.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) delovnih pogojev, vključno s plačo in 
odpovedjo, ter tudi glede zdravja in 
varnosti na delovnem mestu;

(a) delovnih pogojev, vključno s plačo in 
odpovedjo, ter tudi glede zdravja in 
varnosti na delovnem mestu, delovnega 
časa, dopusta in disciplinskih postopkov, 
ob upoštevanju veljavnih splošnih 
kolektivnih pogodb;

Obrazložitev

Širitev okoliščin, v katerih velja enako obravnavanje.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) področij socialne varnosti, kakor so 
opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) 1408/71 
z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov 
socialne varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove družinske 
člane, ki se gibljejo v Skupnosti. Uredba 
Sveta (ES) št. 859/2003 o razširitvi določb 
Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe o 
njenem izvajanju (EGS) št. 574/72 na 
državljane tretjih držav, za katere 
navedene določbe ne veljajo le na podlagi 
njihovega državljanstva, se ustrezno 
uporablja;

(e) področij socialne varnosti, kakor so 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 883/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta;
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Obrazložitev

Nov predpis o koordinaciji sistemov socialne varnosti bo uredba (ES) 883/2004.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (g) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) davčnih ugodnosti; (g) davčnih ugodnosti, pod pogojem, da se 
delavec v zadevni državi članici šteje za 
rezidenta za davčne namene; 

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) dostopa do blaga in storitev ter dobave 
blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 
javnosti, vključno s postopki za pridobitev 
stanovanj in pomočjo, ki jo nudijo službe 
za zaposlovanje.

(h) dostopa do blaga in storitev ter dobave 
blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 
javnosti, vključno s postopki za pridobitev 
stanovanj in pomočjo ter svetovalnimi 
službami, ki jih nudijo službe za 
zaposlovanje, kot to določa nacionalna 
zakonodaja.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) z omejevanjem pravic, priznanih v 
odstavku 1(h) glede javnih stanovanj v 
primerih, ko je državljan tretje države bival 
ali ima pravico do bivanja na ozemlju te 
države najmanj tri leta;

(c) s predpisovanjem omejitev za polno 
uživanje pravic, priznanih v odstavku 1(h) 
glede javnih stanovanj v primerih, ko je 
državljan tretje države bival ali ima pravico 
do bivanja na ozemlju te države manj kot
tri leta;
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Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe, da se popravi besedilo Komisije, ki je zapisano tako, da pomeni 
ravno nasprotno od tega, kar naj bi predpisoval:  omejil naj bi pravico državljanov tretjih 
držav, ki imajo dovoljenje za kratkotrajno prebivanje.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) z omejevanjem pravic, priznanih v 
odstavku 1(e), delavcem iz tretjih držav, ki 
so v delovnem razmerju, razen za 
nadomestila za brezposelnost.

(e) z uporabo merila rezidenčnosti (za 
dodatke na podlagi rezidence, ne pa tudi 
za dodatke, povezane z zaposlitvijo), če je 
dovoljenje za prebivanje izdano zaradi 
drugih razlogov kot zaradi dela, vendar pa 
ga dovoljuje;

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Delavci iz tretjih držav, ki se selijo v 
tretjo državo, ali preživeli družinski člani 
takšnih delavcev, ki prebivajo v tretji 
državi, če njihove pravice izhajajo iz 
pravic delavca, v primeru starosti, 
invalidnosti in smrti na podlagi 
predhodne zaposlitve delavca prejemajo 
obvezna nadomestila, ki jih pridobijo v 
skladu z zakonodajo, opredeljeno v členu 
3 Uredbe (ES) št. 883/2004, in sicer pod 
enakimi pogoji in po enakih stopnjah kot 
državljani zadevne države članice pri 
selitvi v tretjo državo. Države članice 
lahko uporabo te določbe pogojujejo z 
obstojem dvostranskih sporazumov, s 
katerimi je priznan vzajemen prenos 
nadomestil ter vzpostavljeno tehnično 
sodelovanje.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vsako 
kršenje pravic iz te direktive veljajo 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazni.

Obrazložitev

Na voljo morajo biti učinkoviti ukrepi za primere kršitve načela enake obravnave, na primer s 
strani delodajalcev.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je 
mogoče pravno izpodbijati vsakršno 
kršitev pravic iz te direktive. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Direktiva se uporablja ne glede na 
pravice in načela iz Evropske socialne 
listine z 18. oktobra 1961 in Evropske 
konvencije o pravnem statusu delavcev 
migrantov s 24. novembra 1977.
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