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Pozměňovací návrh 78
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je vhodné usnadnit přijímání 
výzkumných pracovníků prostřednictvím 
postupu přijímání nezávislého na jejich 
právním vztahu s hostitelskou výzkumnou 
organizací a tím, že kromě povolení 
k pobytu nebo dlouhodobého víza již 
nebude vyžadováno pracovní povolení.
Tento postup by měl být založen na 
spolupráci mezi výzkumnými 
organizacemi a imigračními orgány 
v členských státech. K usnadnění 
a urychlení vstupu výzkumných 
pracovníků ze třetích zemí na území Unie 
a jejich pobytu na tomto území při 
současném zachování svrchovaných práv 
členských států, pokud jde o dohled nad 
imigrací, by měla být výzkumným 
organizacím v procesu přijímání 
přisouzena klíčová úloha. Výzkumné 
organizace, které byly členskými státy 
předem schváleny, by měly mít možnost 
podepsat se státním příslušníkem třetí země 
dohodu o hostování pro účely provedení 
výzkumného projektu. Jsou-li podmínky 
vstupu a pobytu splněny, měly by členské 
státy vydat povolení na základě dohody 
o hostování.

(9) Je vhodné usnadnit přijímání 
výzkumných pracovníků prostřednictvím 
postupu přijímání nezávislého na jejich 
právním vztahu s hostitelskou výzkumnou 
organizací a tím, že kromě povolení 
k pobytu nebo dlouhodobého víza již 
nebude vyžadováno pracovní povolení. 
Tento postup by měl být založen na 
spolupráci mezi výzkumnými 
organizacemi a imigračními orgány 
v členských státech. K usnadnění 
a urychlení vstupu výzkumných 
pracovníků ze třetích zemí na území Unie 
a jejich pobytu na tomto území při 
současném zachování svrchovaných práv 
členských států, pokud jde o dohled nad 
imigrací, by měla být výzkumným 
organizacím v procesu přijímání 
přisouzena klíčová úloha. Výzkumné 
organizace, které byly členskými státy 
předem schváleny, by měly mít možnost 
podepsat se státním příslušníkem třetí země 
dohodu o hostování, případně rovněž 
pracovní smlouvu, pro účely provedení 
výzkumného projektu. Jsou-li podmínky 
vstupu a pobytu splněny, měly by členské 
státy vydat povolení na základě dohody 
o hostování.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Ke zvýšení přitažlivosti Unie 
pro výzkumné pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by spolu s 
nimi měli být přijati i jejich rodinní 
příslušníci, jak jsou definováni ve směrnici 
Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o 
právu na sloučení rodiny. Měli by mít 
možnost využívat ustanovení o mobilitě 
v rámci Unie a rovněž by měli mít přístup 
na trh práce .

(11) Ke zvýšení přitažlivosti Unie 
pro výzkumné pracovníky a studenty, kteří 
jsou státními příslušníky třetích zemí, 
by spolu s nimi měli být přijati i jejich 
rodinní příslušníci, jak jsou definováni ve 
směrnici Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 
2003 o právu na sloučení rodiny. Měli by 
mít možnost využívat ustanovení 
o mobilitě v rámci Unie a rovněž by měli 
mít přístup na trh práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Ke zvýšení přitažlivosti Unie 
pro výzkumné pracovníky , kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by spolu 
s nimi měli být přijati i jejich rodinní 
příslušníci, jak jsou definováni ve směrnici 
Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 
o právu na sloučení rodiny . Měli by mít 
možnost využívat ustanovení o mobilitě 
v rámci Unie a rovněž by měli mít přístup 
na trh práce .

(11) Ke zvýšení přitažlivosti Unie 
pro výzkumné pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, by spolu 
s nimi měli být přijati i jejich rodinní 
příslušníci, jak jsou definováni ve směrnici 
Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 
o právu na sloučení rodiny. Měli by mít 
možnost využívat ustanovení o mobilitě 
v rámci Unie a rovněž by měli mít přístup 
na trh práce. Kromě toho by členské státy 
měly zvážit zřízení informačních středisek 
ve třetích zemích a rovněž na svém území, 
v nichž budou pro výzkumné pracovníky, 
studenty, stážisty a au-pair snadno 
dostupné veškeré informace o jejich 
právech, pokud jde o přístup na trh práce, 
k sociálnímu pojištění a k povolení k 
pobytu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud je to vhodné, vyzývají se
členské státy, aby v patřičných případech 
přistupovaly k doktorandům jako 
k výzkumným pracovníkům.

(12) Pokud je to vhodné, členské státy 
k doktorandům přistupují jako 
k výzkumným pracovníkům a k žákům 
středních škol odborného vzdělávání jako 
ke studentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud je to vhodné, vyzývají se 
členské státy, aby v patřičných případech 
přistupovaly k doktorandům jako 
k výzkumným pracovníkům.

(12) Pokud je to vhodné, vyzývají se 
členské státy, aby v patřičných případech 
přistupovaly k doktorandům jako 
k výzkumným pracovníkům, nicméně 
členské státy mohou u specifických 
výzkumných účelů považovat za 
dostačující také jiné dosažené vzdělání
nebo odbornou praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Členské státy mohou účtovat 
žadatelům poplatky za vyřízení žádostí 
o povolení. Poplatky by měly být 
přiměřené účelu pobytu.

(25) Členské státy mohou účtovat 
žadatelům poplatky za vyřízení žádostí 
o povolení. Poplatky by měly být 
přiměřené účelu pobytu, aby byl zdůrazněn 
otevřený přístup a aby se zabránilo 
odrazujícím účinkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Přijetí může být v řádně 
odůvodněných případech odmítnuto. 
Zejména může být přijetí odmítnuto, pokud 
se členský stát domnívá na základě 
zhodnocení skutečností v každém 
jednotlivém případě , že dotčený státní 
příslušník třetí země představuje možné 
ohrožení veřejného pořádku , veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného zdraví .

(28) Přijetí může být v řádně 
odůvodněných případech odmítnuto. 
Zejména může být přijetí odmítnuto, pokud 
se členský stát domnívá na základě 
zhodnocení skutečností v každém 
jednotlivém případě, že dotčený státní 
příslušník třetí země představuje možné 
ohrožení veřejného pořádku nebo veřejné 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vnitrostátní orgány by měly státní 
příslušníky třetích zemí, kteří žádají 
o přijetí do členského státu podle této 

(30) Vnitrostátní orgány by měly státní 
příslušníky třetích zemí, kteří žádají 
o přijetí do členského státu podle této 
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směrnice, informovat o rozhodnutí 
o žádosti. Měly by tak učinit písemně co 
nejdříve, avšak nejpozději do 60 dnů, 
a v případě výzkumných pracovníků 
a studentů, kteří se účastní programů Unie 
zahrnujících opatření v oblasti mobility, co 
nejdříve, avšak nejpozději do 30 dnů ode 
dne podání žádosti.

směrnice, informovat o rozhodnutí 
o žádosti. Měly by tak učinit písemně co 
nejdříve, avšak nejpozději do 90 dnů, 
a v případě výzkumných pracovníků 
a studentů, kteří se účastní programů Unie 
zahrnujících opatření v oblasti mobility, co 
nejdříve, avšak nejpozději do 45 dnů ode 
dne podání žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Mobilita v rámci Unie v případě 
výzkumných pracovníků, studentů 
a placených stážistů, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, musí být 
usnadněna. Pro výzkumné pracovníky by 
tato směrnice měla zlepšit pravidla týkající 
se období, pro které udělil povolení první 
členský stát a které by mělo zahrnovat 
pobyty ve druhém členském státě, aniž by 
se vyžadovala nová dohoda o hostování. 
Měla by se zlepšit situace studentů a nové 
skupiny placených stážistů, a to tím, že by 
se jim umožnil pobyt ve druhém členském 
státě po dobu od tří do šesti měsíců za 
předpokladu, že splňují obecné podmínky 
stanovené v této směrnici. V případě 
stážistů, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí a přicházejí do Unie z důvodu 
převedení v rámci společnosti, by měla 
platit zvláštní ustanovení ohledně mobility 
v rámci Unie, navržená s ohledem na 
povahu jejich převedení v souladu se 
[směrnicí 2013/XX/EU o převedení 
v rámci společnosti].

(31) Mobilita v rámci Unie v případě 
výzkumných pracovníků, studentů,
placených a neplacených stážistů, kteří 
jsou státními příslušníky třetích zemí, musí 
být usnadněna. Pro výzkumné pracovníky 
by tato směrnice měla zlepšit pravidla 
týkající se období, pro které udělil povolení 
první členský stát a které by mělo 
zahrnovat pobyty ve druhém členském 
státě, aniž by se vyžadovala nová dohoda 
o hostování. Měla by se zlepšit situace 
studentů a nové skupiny placených 
stážistů, a to tím, že by se jim umožnil 
pobyt ve druhém členském státě po dobu 
od tří do šesti měsíců za předpokladu, že 
splňují obecné podmínky stanovené v této 
směrnici. V případě stážistů, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí 
a přicházejí do Unie z důvodu převedení v 
rámci společnosti, by měla platit zvláštní 
ustanovení ohledně mobility v rámci Unie, 
navržená s ohledem na povahu jejich 
převedení v souladu se [směrnicí 
2013/XX/EU o převedení v rámci 
společnosti].

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Studenti, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, by měli mít lepší 
přístup na trh práce za podmínek 
stanovených v této směrnici, tj. minimálně 
20 hodin týdně, aby mohli snáze hradit část 
nákladů na svá studia. Zásada přístupu 
studentů na trh práce by měla být 
pravidlem. Avšak za výjimečných 
okolností by členské státy měly mít 
možnost zohlednit situaci na svém 
vnitrostátním trhu práce , nesmí však 
hrozit úplné odepření práva pracovat .

(33) Studenti, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, by měli mít lepší 
přístup na trh práce za podmínek 
stanovených v této směrnici, tj. minimálně 
20 hodin týdně, aby mohli snáze hradit část 
nákladů na svá studia. Zásada přístupu 
studentů na trh práce by měla být 
pravidlem.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Studenti, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, by měli mít lepší 
přístup na trh práce za podmínek 
stanovených v této směrnici, tj. minimálně 
20 hodin týdně, aby mohli snáze hradit část 
nákladů na svá studia. Zásada přístupu 
studentů na trh práce by měla být 
pravidlem. Avšak za výjimečných 
okolností by členské státy měly mít 
možnost zohlednit situaci na svém
vnitrostátním trhu práce , nesmí však hrozit 
úplné odepření práva pracovat .

(33) Studenti, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, by měli mít lepší 
přístup na trh práce za podmínek 
stanovených v této směrnici, tj. minimálně 
10 hodin týdně, aby mohli snáze hradit část 
nákladů na svá studia. Zásada přístupu 
studentů na trh práce by měla být 
pravidlem. Avšak za výjimečných 
okolností by členské státy měly mít 
možnost zohlednit situaci na svém 
vnitrostátním trhu práce, nesmí však hrozit 
úplné odepření práva pracovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Jako součást úsilí o zajištění 
kvalifikovaných pracovních sil do 
budoucna by členské státy měly umožnit 
studentům, kteří dokončí studium v Unii, 
zůstat na jejich území po dobu 12 měsíců
po uplynutí platnosti původního povolení 
s cílem hledat pracovní příležitosti nebo 
zahájit podnikání. Totéž by měly členské 
státy umožnit výzkumným pracovníkům po 
dokončení jejich výzkumného projektu, jak 
byl definován v dohodě o hostování. 
Nemělo by znamenat automatické právo na 
přístup na trh práce. Po dotyčných osobách 
mohou být požadovány důkazy podle 
článku 24.

(34) Jako součást úsilí o zajištění 
kvalifikovaných pracovních sil do 
budoucna by členské státy měly umožnit 
studentům, kteří dokončí studium v Unii, 
zůstat na jejich území po dobu 18 měsíců
po uplynutí platnosti původního povolení 
s cílem hledat pracovní příležitosti nebo 
zahájit podnikání. Totéž by měly členské 
státy umožnit výzkumným pracovníkům po 
dokončení jejich výzkumného projektu, jak 
byl definován v dohodě o hostování. 
Nemělo by znamenat automatické právo na 
přístup na trh práce. Po dotyčných osobách 
mohou být požadovány důkazy podle 
článku 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Emer Costello

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Jako součást úsilí o zajištění 
kvalifikovaných pracovních sil do 
budoucna by členské státy měly umožnit 
studentům, kteří dokončí studium v Unii, 
zůstat na jejich území po dobu 12 měsíců 
po uplynutí platnosti původního povolení 
s cílem hledat pracovní příležitosti nebo 
zahájit podnikání. Totéž by měly členské 

(34) S cílem zvýšit přitažlivost členských
států jako cílových míst pro studium
a v rámci úsilí o zajištění kvalifikovaných 
pracovních sil do budoucna by členské 
státy měly umožnit studentům, kteří 
dokončí studium v Unii, zůstat na jejich 
území po dobu 12 měsíců po uplynutí 
platnosti původního povolení s cílem 
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státy umožnit výzkumným pracovníkům po 
dokončení jejich výzkumného projektu, jak 
byl definován v dohodě o hostování. 
Nemělo by znamenat automatické právo na 
přístup na trh práce. Po dotyčných osobách 
mohou být požadovány důkazy podle 
článku 24.

hledat pracovní příležitosti nebo zahájit 
podnikání. Totéž by měly členské státy 
umožnit výzkumným pracovníkům po 
dokončení jejich výzkumného projektu, jak 
byl definován v dohodě o hostování. 
Nemělo by znamenat automatické právo na 
přístup na trh práce. Po dotyčných osobách 
mohou být požadovány důkazy podle 
článku 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Touto směrnicí není dotčena 
pravomoc členských států regulovat počet 
přijímaných státních příslušníků třetích 
zemí za účelem práce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ke zvýšení atraktivity Unie pro 
výzkumné pracovníky, studenty, žáky, 
stážisty, dobrovolníky a au-pair, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, je 
důležité zajistit jim spravedlivé zacházení 
v souladu s článkem 79 Smlouvy. Tyto 
skupiny mají právo na rovné zacházení 
jako se státními příslušníky hostitelského 
členského státu podle směrnice 

(36) Ke zvýšení atraktivity Unie pro 
výzkumné pracovníky, studenty, žáky, 
stážisty, dobrovolníky a au-pair, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, je 
důležité zajistit jim spravedlivé zacházení 
v souladu s článkem 79 Smlouvy. Některé 
z těchto skupin mají právo na rovné 
zacházení jako se státními příslušníky 
hostitelského členského státu podle 
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Evropského parlamentu a Rady 
2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 
o jednotném postupu vyřizování žádostí 
o jednotné povolení k pobytu a práci na 
území členského státu pro státní 
příslušníky třetích zemí a o společném 
souboru práv pracovníků ze třetích zemí 
oprávněně pobývajících v některém 
členském státě. Výzkumným pracovníkům, 
kteří jsou státními příslušníky třetích 
zemí, by měla být kromě práv udělených 
podle směrnice 2011/98/EU přiznána 
příznivější práva na rovné zacházení jako 
se státními příslušníky hostitelského 
členského státu, pokud jde o odvětví 
sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena 
nařízením č. 883/2004 o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení. 
V současné době uvedená směrnice 
členským státům umožňuje omezit rovné 
zacházení, pokud jde o oblasti sociálního 
zabezpečení, včetně rodinných dávek, 
a tato možnost uplatnit omezení by se 
mohla výzkumných pracovníků nepříznivě 
dotknout. Kromě toho by měli žáci, 
dobrovolníci, neplacení stážisté a au-pair, 
kteří jsou státními příslušníky třetích zemí 
– nezávisle na tom, zda jim právní předpisy 
Unie nebo vnitrostátní právní předpisy 
hostitelského členského státu umožní 
přístup na trh práce –, požívat práv na 
rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
pokud jde o přístup ke zboží a službám a 
dodávkám zboží a služeb, které jsou 
dostupné veřejnosti.

směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 
o jednotném postupu vyřizování žádostí 
o jednotné povolení k pobytu a práci na 
území členského státu pro státní 
příslušníky třetích zemí a o společném 
souboru práv pracovníků ze třetích zemí 
oprávněně pobývajících v některém 
členském státě. V současné době směrnice 
2011/98/EU členským státům umožňuje 
omezit rovné zacházení, pokud jde 
o oblasti sociálního zabezpečení, včetně 
rodinných dávek, a tato možnost uplatnit 
omezení by se měla týkat také 
výzkumných pracovníků. Kromě toho by 
měli žáci, dobrovolníci, neplacení stážisté 
a au-pair, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí – nezávisle na tom, zda jim 
právní předpisy Unie nebo vnitrostátní 
právní předpisy hostitelského členského 
státu umožní přístup na trh práce –, požívat 
práv na rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
pokud jde o přístup ke zboží a službám 
a dodávkám zboží a služeb, které jsou 
dostupné veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ke zvýšení atraktivity Unie pro 
výzkumné pracovníky, studenty, žáky, 
stážisty, dobrovolníky a au-pair, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, je 
důležité zajistit jim spravedlivé zacházení 
v souladu s článkem 79 Smlouvy. Tyto 
skupiny mají právo na rovné zacházení 
jako se státními příslušníky hostitelského 
členského státu podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 
o jednotném postupu vyřizování žádostí 
o jednotné povolení k pobytu a práci na 
území členského státu pro státní 
příslušníky třetích zemí a o společném 
souboru práv pracovníků ze třetích zemí 
oprávněně pobývajících v některém 
členském státě. Výzkumným pracovníkům, 
kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, 
by měla být kromě práv udělených podle 
směrnice 2011/98/EU přiznána příznivější 
práva na rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
pokud jde o odvětví sociálního 
zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení. V současné době 
uvedená směrnice členským státům 
umožňuje omezit rovné zacházení, pokud 
jde o oblasti sociálního zabezpečení, 
včetně rodinných dávek, a tato možnost 
uplatnit omezení by se mohla výzkumných 
pracovníků nepříznivě dotknout. Kromě 
toho by měli žáci, dobrovolníci, neplacení 
stážisté a au-pair, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí – nezávisle na tom, 
zda jim právní předpisy Unie nebo 
vnitrostátní právní předpisy hostitelského 
členského státu umožní přístup na trh práce 
–, požívat práv na rovné zacházení jako se 
státními příslušníky hostitelského 
členského státu, pokud jde o přístup ke 
zboží a službám a dodávkám zboží 
a služeb, které jsou dostupné veřejnosti.

(36) Ke zvýšení atraktivity Unie pro 
výzkumné pracovníky, studenty, žáky, 
stážisty, dobrovolníky a au-pair, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí, je 
důležité zajistit jim spravedlivé zacházení 
v souladu s článkem 79 Smlouvy. Tyto 
skupiny mají právo na rovné zacházení 
jako se státními příslušníky hostitelského 
členského státu podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 
o jednotném postupu vyřizování žádostí 
o jednotné povolení k pobytu a práci na 
území členského státu pro státní 
příslušníky třetích zemí a o společném 
souboru práv pracovníků ze třetích zemí 
oprávněně pobývajících v některém 
členském státě. Výzkumným pracovníkům, 
kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, 
by měla být kromě práv udělených podle 
směrnice 2011/98/EU přiznána příznivější 
práva na rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
pokud jde o odvětví sociálního 
zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení. V současné době 
uvedená směrnice členským státům 
umožňuje omezit rovné zacházení, pokud
jde o oblasti sociálního zabezpečení, 
včetně rodinných dávek, a tato možnost 
uplatnit omezení by se mohla výzkumných 
pracovníků nepříznivě dotknout. Co se týče 
nároku na sociální zabezpečení, právo na 
rovné zacházení jako se státními 
příslušníky by mělo být přiznáno rovněž 
dalším skupinám, na něž se vztahuje tato 
směrnice. Kromě toho by měli žáci, 
dobrovolníci, neplacení stážisté a au-pair, 
kteří jsou státními příslušníky třetích zemí 
– nezávisle na tom, zda jim právní předpisy 
Unie nebo vnitrostátní právní předpisy 
hostitelského členského státu umožní 
přístup na trh práce –, požívat práv na 
rovné zacházení jako se státními 
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příslušníky hostitelského členského státu, 
pokud jde o přístup ke zboží a službám 
a dodávkám zboží a služeb, které jsou 
dostupné veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „neplaceným stážistou“ státní příslušník 
třetí země přijatý na území členského státu 
na dobu neplacené odborné přípravy v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy dotčeného členského státu ;

e) „neplaceným stážistou“ státní příslušník 
třetí země přijatý na území členského státu 
na dobu odborné přípravy, v jejímž rámci 
mu není vyplácena odměna, v souladu 
s vnitrostátními právními 
předpisy dotčeného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „placeným stážistou“ státní příslušník 
třetí země přijatý na území členského státu 
na dobu odborné přípravy, za niž dostává 
odměnu, v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy dotčeného členského 
státu;

f) „placeným stážistou“ státní příslušník 
třetí země přijatý na území členského státu 
na dobu odborné přípravy, za niž dostává 
odměnu, v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy dotčeného členského 
státu nebo s kolektivní smlouvou platnou 
v daném členském státě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „dobrovolníkem“ státní příslušník třetí 
země přijatý na území členského státu za 
účelem účasti na uznaném programu 
dobrovolné služby;

g) „dobrovolníkem“ státní příslušník třetí 
země přijatý na území členského státu za 
účelem účasti na uznaném programu 
dobrovolné služby, který působí 
dobrovolně, na základě svobodné volby 
a motivace, bez nároku na finanční 
odměnu a ve prospěch věci, jejímž 
prvotním účelem není vytvářet zisk, 
a jehož činnost je k užitku dobrovolníkům, 
osobám, které tyto služby od sdružení 
dobrovolníků přijímají, komunitě a celé 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „au-pair“ státní příslušník třetí země 
dočasně přijatý rodinou na území 
členského státu výměnou za lehké domácí 
práce a opatrování dětí za účelem zlepšení 
svých jazykových dovedností a znalostí 
o hostitelské zemi;

i) „au-pair“ mladý státní příslušník třetí 
země, který je na určenou dobu přijat 
hostitelskou rodinou na území členského 
státu výměnou za lehké domácí práce nebo
opatrování dětí za účelem zlepšení svých 
jazykových dovedností a znalostí 
o hostitelské zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „au-pair“ státní příslušník třetí země 
dočasně přijatý rodinou na území 
členského státu výměnou za lehké domácí 
práce a opatrování dětí za účelem zlepšení 
svých jazykových dovedností a znalostí o 
hostitelské zemi;

i) „au-pair“ státní příslušník třetí země 
dočasně přijatý rodinou na území 
členského státu výměnou za lehké domácí 
práce nebo opatrování dětí za účelem 
zlepšení svých jazykových dovedností 
a znalostí o hostitelské zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „výzkumnou organizací“ veřejná nebo 
soukromá organizace provádějící výzkum, 
která byla členským státem pro účely této 
směrnice schválena v souladu s jeho 
právními předpisy nebo správní praxí;

k) „výzkumnou organizací“ veřejná nebo
soukromá organizace a společnost 
provádějící výzkum, která byla členským 
státem pro účely této směrnice schválena 
v souladu s jeho právními předpisy nebo 
správní praxí;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „odměnou“ platba v jakékoli podobě 
obdržená za poskytnuté služby a 
považovaná podle vnitrostátních právních 

m) „odměnou“ platba v jakékoli podobě 
obdržená za poskytnuté služby a 
považovaná podle vnitrostátních právních 
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předpisů nebo zavedené praxe za prvek 
zakládající zaměstnanecký vztah;

předpisů nebo platné kolektivní smlouvy 
za prvek zakládající zaměstnanecký vztah;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dvoustranných nebo mnohostranných 
dohod uzavřených mezi jedním nebo více 
členskými státy a třetí zemí nebo více 
třetími zeměmi.

b) dvoustranných nebo mnohostranných 
dohod mezi jedním nebo více členskými 
státy a třetí zemí nebo více třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států přijmout nebo zachovat 
ustanovení, která jsou příznivější pro 
osoby, na které se směrnice vztahuje, 
s ohledem na články 21, 22, 23, 24, 25 a 
29, zejména v kontextu partnerství 
v oblasti mobility.

2. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států přijmout nebo zachovat 
ustanovení, která jsou příznivější pro 
osoby, na které se směrnice vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států přijmout nebo zachovat 
ustanovení, která jsou příznivější pro 
osoby, na které se směrnice vztahuje, 
s ohledem na články 21, 22, 23, 24, 25 a 
29, zejména v kontextu partnerství 
v oblasti mobility.

2. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států přijmout nebo zachovat 
ustanovení, která jsou příznivější pro 
osoby, na které se směrnice vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) má sjednáno zdravotní pojištění proti 
všem rizikům běžně krytým v případě 
státních příslušníků dotčeného členského 
státu;

c) má sjednáno zdravotní pojištění proti 
rizikům běžně krytým v případě státních 
příslušníků dotčeného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) předloží důkaz požadovaný členským 
státem, že během svého pobytu bude mít 
dostatečné prostředky k úhradě nákladů na 
pobyt, vzdělávání a zpáteční cestu, aniž je 

f) předloží důkaz požadovaný členským 
státem, že během svého pobytu bude mít 
dostatečné prostředky k úhradě nákladů na 
pobyt, vzdělávání a zpáteční cestu, aniž je 
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dotčeno individuální přezkoumání
jednotlivých případů.

dotčeno individuální přezkoumání 
jednotlivých případů. Předložení tohoto 
důkazu není nutné, pokud státní 
příslušník třetí země pobírá grant či 
stipendium nebo pokud získal příslib 
finanční podpory od hostitelské rodiny, 
závaznou pracovní nabídku nebo nabídku 
od organizace, která pořádá výměnné 
pobyty žáků nebo organizuje dobrovolnou 
činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předloží dohodu o hostování, kterou 
podepsal s výzkumnou organizací podle 
čl. 9 odst. 1 a 2;

a) předloží dohodu o hostování, kterou 
podepsal s výzkumnou organizací podle 
čl. 9 odst. 1 a 2, a jedná-li se podle 
vnitrostátních právních předpisů o 
pracovní poměr, pracovní smlouvou nebo
potvrzení o pobírání stipendia;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy přijmout 
žádost předloženou v okamžiku, kdy se 
dotyčný státní příslušník třetí země již 
nachází na jejich území.

5. Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy 
přezkoumají žádost předloženou 
v okamžiku, kdy se dotyčný státní 
příslušník třetí země již nachází na jejich 
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území.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy určí, zda má žádost 
o povolení podávat výzkumný pracovník,
nebo dotyčná výzkumná organizace.

6. Členské státy určí, zda má žádost 
o povolení podávat výzkumný pracovník a 
dotyčná výzkumná organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členský stát může kromě jiných opatření 
odmítnout prodloužit schválení výzkumné 
organizace nebo rozhodnout o odnětí 
tohoto schválení, jestliže daná výzkumná 
organizace přestane splňovat podmínky 
stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 nebo 
jestliže bylo schválení získáno podvodem 
či pokud výzkumná organizace podepsala 
dohodu o hostování se státním 
příslušníkem třetí země podvodným nebo
nedbalým způsobem. Je-li schválení 
zamítnuto nebo odňato, může být dotyčné 
organizaci uložen zákaz znovu podat 
žádost o schválení po dobu až pěti let ode 
dne zveřejnění rozhodnutí o odnětí nebo 
neprodloužení schválení.

6. Členský stát může kromě jiných opatření 
odmítnout prodloužit schválení výzkumné 
organizace nebo rozhodnout o odnětí 
tohoto schválení, jestliže daná výzkumná 
organizace přestane splňovat podmínky 
stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 nebo 
jestliže bylo schválení získáno podvodem 
či pokud výzkumná organizace podepsala 
dohodu o hostování se státním 
příslušníkem třetí země podvodným 
způsobem nebo s nekalým úmyslem. Je-li 
schválení zamítnuto nebo odňato, může být 
dotyčné organizaci uložen zákaz znovu 
podat žádost o schválení po dobu až pěti let 
ode dne zveřejnění rozhodnutí o odnětí 
nebo neprodloužení schválení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) údaje o právním vztahu mezi 
výzkumnou organizací a výzkumným 
pracovníkem;

e) údaje o právním nebo zaměstnaneckém 
vztahu mezi výzkumnou organizací a 
výzkumným pracovníkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podepsal smlouvu o odborné přípravě, 
schválenou, je-li to požadováno, 
příslušným orgánem dotčeného členského 
státu, v souladu s jeho vnitrostátními 
právními předpisy nebo správní praxí, 
jejímž předmětem je stáž v podniku 
veřejného nebo soukromého sektoru nebo v 
instituci odborného vzdělávání uznané 
členským státem v souladu s jeho 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
správní praxí;

a) v rámci svého vzdělávání podepsal 
smlouvu o odborné přípravě, schválenou, 
je-li to požadováno, příslušným orgánem 
dotčeného členského státu, v souladu s jeho 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
správní praxí, jejímž předmětem je stáž v 
podniku veřejného nebo soukromého 
sektoru nebo v instituci odborného 
vzdělávání uznané členským státem v 
souladu s jeho vnitrostátními právními 
předpisy nebo správní praxí;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud to členský stát požaduje, 
prokáže, že má příslušné předchozí 
vzdělání, kvalifikaci nebo odbornou praxi, 
díky níž pro něj bude daná pracovní 
zkušenost přínosem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud to členský stát požaduje, 
prokáže, že má příslušné předchozí 
vzdělání, kvalifikaci nebo odbornou praxi, 
díky níž pro něj bude daná pracovní 
zkušenost přínosem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud to členský stát požaduje, 
prokáže, že má příslušné předchozí 
vzdělání, kvalifikaci nebo odbornou praxi, 
díky níž pro něj bude daná pracovní 
zkušenost přínosem.

b) prokáže, že období odborné přípravy je 
součástí jeho vzdělání v rámci systému 
vzdělávání v jeho zemi původu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud to členský stát požaduje, projde 
základní jazykovou přípravou k získání 
znalostí nezbytných pro účely jeho stáže.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Smlouva zmíněná v písmeni a) popisuje 
program odborné přípravy, vymezuje délku 
jeho trvání, podmínky dozoru nad tím, jak 
stážista tento program plní, jeho pracovní 
dobu, právní vztah s hostitelským 
subjektem, a pokud je stážista placen, i 
odměnu, která mu náleží.

Smlouva zmíněná v písmeni a) popisuje 
program odborné přípravy, vymezuje délku 
jeho trvání, podmínky dozoru nad tím, jak 
stážista tento program plní, jeho pracovní 
dobu, právní vztah s hostitelským 
subjektem, a pokud je stážista placen, i 
odměnu, která mu náleží, a pracovní 
smlouvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může vyžadovat od vypouští se
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hostitelského subjektu prohlášení, že 
státní příslušník třetí země neobsazuje 
pracovní místo.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může vyžadovat od 
hostitelského subjektu prohlášení, že 
státní příslušník třetí země neobsazuje 
pracovní místo.

2. Členský stát může zvážit, zda aktuálně 
potřebuje pracovní sílu, zda státní 
příslušník třetí země obsazuje pracovní 
místo a zda má v oblasti odborné přípravy 
dostatek míst pro své státní příslušníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud to hostitelský členský stát 
výslovně požaduje, získá základní znalosti 
o jazyku, historii a politické a společenské 
struktuře dotčeného členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Nadja Hirsch
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud to hostitelský členský stát 
výslovně požaduje, získá základní znalosti 
o jazyku, historii a politické a společenské 
struktuře dotčeného členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může zvážit, zda se skutečně 
jedná o dobrovolnou práci či zda nemá 
negativní dopad na trh práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dosáhl nejméně 17, ale ne více než 30, v 
jednotlivě odůvodněných případech i více 
než 30 let věku;

a) dosáhl nejméně 18, ale ne více než 30, v 
jednotlivě odůvodněných případech i více 
než 30 let věku a není v příbuzenském 
vztahu k hostitelské rodině;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dosáhl nejméně 17, ale ne více než 30, v 
jednotlivě odůvodněných případech i více 
než 30 let věku;

a) dosáhl nejméně 17, ale ne více než 35 let 
věku.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dosáhl nejméně 17, ale ne více než 30, v 
jednotlivě odůvodněných případech i více 
než 30 let věku;

a) dosáhl nejméně 17 let věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předloží důkaz, že hostitelská rodina za
něj přijímá odpovědnost po celou dobu 
jeho přítomnosti na území dotčeného 
členského státu, zejména pokud jde o 
náklady na pobyt, ubytování, zdravotní a 
mateřskou péči nebo riziko úrazu;

b) předloží důkaz, že hostitelská rodina za 
něj přijímá odpovědnost po celou dobu 
jeho přítomnosti na území dotčeného 
členského státu, zejména pokud jde o 
náklady na pobyt, ubytování, zdravotní 
péči nebo riziko úrazu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 126
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předloží dohodu mezi au-pair a 
hostitelskou rodinou, která vymezuje jeho 
práva a povinnosti, včetně určení výše 
kapesného, které má dostávat, a 
odpovídajících ujednání, která mu umožní 
navštěvovat kurzy, a účast na 
každodenních rodinných povinnostech.

c) předloží dohodu mezi au-pair a 
hostitelskou rodinou, která vymezuje jeho 
práva a povinnosti, včetně určení výše 
kapesného, které má dostávat, práva na 
alespoň jeden celý volný den v týdnu a 
odpovídajících ujednání, která mu umožní 
navštěvovat kurzy, a účast na 
každodenních rodinných povinnostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předloží dohodu mezi au-pair a 
hostitelskou rodinou, která vymezuje jeho 
práva a povinnosti, včetně určení výše 
kapesného, které má dostávat, a 
odpovídajících ujednání, která mu umožní 
navštěvovat kurzy, a účast na 
každodenních rodinných povinnostech.

c) předloží dohodu mezi au-pair a 
hostitelskou rodinou, která vymezuje jeho 
práva a povinnosti, včetně určení výše 
kapesného, které má dostávat, a 
odpovídajících ujednání, která mu umožní 
nebo uloží povinnost navštěvovat kurzy, a 
účast na každodenních rodinných 
povinnostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Sari Essayah



AM\1002688CS.doc 27/41 PE519.478v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může při rozhodování, zda je 
hostitelská rodina schopna po dobu 
pobytu au-pair zajistit dobrý domov, zvážit 
i další aspekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zamítnou žádost v těchto 
případech:

Členské státy mohou zamítnout žádost v 
těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hostitelský subjekt nebo vzdělávací 
instituce byly zřízeny s výhradním účelem 
usnadňovat vstup;

c) hostitelský subjekt nebo vzdělávací 
instituce vyvíjí činnost s výhradním účelem 
usnadňovat vstup;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) existují jiné vážné důvody vedoucí k 
podezření, že hostitelský subjekt nebo 
vzdělávací instituce jedná podvodně;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy odejmou povolení v těchto 
případech:

Členské státy mohou odejmout nebo 
odmítnout prodloužit povolení k pobytu 
vydané na základě této směrnice, pokud 
bylo získáno podvodným způsobem nebo 
pokud vyjde najevo, že jeho držitel 
nesplňoval nebo již nesplňuje podmínky 
pro vstup a pobyt stanovené v článcích 6 a 
7 a dalších příslušných článcích této 
směrnice nebo svůj pobyt využívá k jiným 
účelům, než pro které mu byl povolen, a to 
zejména v těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy odejmou povolení v těchto 
případech:

Členské státy mohou odejmout povolení 
v těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hostitelský subjekt byl zřízen s 
výhradním účelem usnadňovat vstup;

c) hostitelský subjekt vyvíjí činnost s 
výhradním účelem usnadňovat vstup;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) hostitelský subjekt nesplňuje právní 
povinnosti ohledně sociálního zabezpečení 
či daní stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech nebo ohlásil bankrot 
nebo je jinak v platební neschopnosti;

d) hostitelský subjekt nesplňuje právní 
povinnosti ohledně sociálního zabezpečení 
či daní stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech nebo ohlásil bankrot 
nebo je jinak v platební neschopnosti;
Dojde-li k tomu v průběhu studia, měl by 
mít student k dispozici dostatek času na 
nalezení rovnocenného kurzu, který mu 
umožní studium dokončit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) student nedodrží lhůty stanovené pro 
přístup k výdělečné činnosti podle článku 
23 nebo neučiní přijatelný pokrok v 
příslušném studiu v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
správní praxí.

f) student nedodrží lhůty stanovené pro 
přístup k výdělečné činnosti podle článku 
23 nebo neučiní přijatelný pokrok v 
příslušném studiu v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
správní praxí a tuto situaci nelze vysvětlit 
žádnou přesvědčivou polehčující 
okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou odejmout povolení 
z důvodu veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného zdraví.

2. Členské státy mohou odejmout povolení 
z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) student nedodrží lhůty stanovené pro 
přístup k výdělečné činnosti podle článku 

c) nedodrží lhůty stanovené pro přístup k
výdělečné činnosti podle článku 23 nebo 
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23 nebo neučiní přijatelný pokrok v 
příslušném studiu v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
správní praxí.

neučiní přijatelný pokrok v příslušném 
studiu v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo správní praxí a tuto situaci 
nelze vysvětlit žádnou přesvědčivou
polehčující okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. b) 
směrnice 2011/98/EU mají výzkumní 
pracovníci, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí, právo na rovné zacházení jako 
se státními příslušníky hostitelského 
členského státu, pokud jde o oblasti 
sociálního zabezpečení, včetně rodinných 
dávek, jak je stanoví nařízení č. 883/2004 o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení.

1. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. b) 
směrnice 2011/98/EU mají výzkumní 
pracovníci a studenti, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, právo na rovné 
zacházení jako se státními příslušníky 
hostitelského členského státu, pokud jde o 
oblasti sociálního zabezpečení, včetně 
rodinných dávek, jak je stanoví nařízení č. 
883/2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. b) 
směrnice 2011/98/EU mají výzkumní 
pracovníci, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí, právo na rovné zacházení jako 
se státními příslušníky hostitelského 
členského státu, pokud jde o oblasti 
sociálního zabezpečení, včetně rodinných 

1. Výzkumní pracovníci, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, mají právo na 
rovné zacházení jako se státními 
příslušníky hostitelského členského státu, 
pokud jde o oblasti sociálního zabezpečení, 
včetně rodinných dávek, jak je stanoví 
nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů 
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dávek, jak je stanoví nařízení č. 883/2004 o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení.

sociálního zabezpečení v souladu s čl. 12 
odst. 2 písm. b) směrnice 2011/98/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dobrovolníci, placení a neplacení 
stážisté a au-pair mají nezávisle na tom, 
zda smí, či nesmí v souladu s právními 
předpisy Unie nebo členských států 
pracovat, právo na rovné zacházení jako 
se státními příslušníky hostitelského 
členského státu, pokud jde o oblast 
sociálního zabezpečení, jak stanoví 
nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žáci, dobrovolníci, neplacení stážisté a 
au-pair mají nezávisle na tom, zda smí v 
souladu s právními předpisy Unie nebo s 
vnitrostátními právními předpisy pracovat, 
právo na rovné zacházení, pokud jde o 
přístup ke zboží a službám a dodávkám 
zboží a služeb dostupných veřejnosti, 
kromě postupů pro získání bydlení 

2. Studenti, žáci, dobrovolníci, neplacení 
stážisté a au-pair mají nezávisle na tom, 
zda smí v souladu s právními předpisy 
Unie nebo s vnitrostátními právními 
předpisy pracovat, právo na rovné 
zacházení, pokud jde o přístup ke zboží a 
službám a dodávkám zboží a služeb 
dostupných veřejnosti, kromě postupů pro 
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stanovených vnitrostátním právem. získání bydlení stanovených vnitrostátním 
právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát určí maximální počet 
hodin týdně nebo dnů nebo měsíců ročně, 
kdy lze tuto činnost vykonávat, což nesmí 
být méně než 20 hodin týdně nebo 
odpovídající doba ve dnech nebo měsících 
ročně.

3. Každý členský stát určí maximální počet 
hodin týdně nebo dnů nebo měsíců ročně, 
kdy lze tuto činnost vykonávat, což nesmí 
být méně než 10 hodin týdně nebo 
odpovídající doba ve dnech nebo měsících 
ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Po dokončení výzkumu nebo studií v 
členském státě jsou státní příslušníci třetích 
zemí oprávněni pobývat na území 
členského státu po dobu 12 měsíců, aby si 
mohli hledat práci nebo zahájit podnikání, 
jsou-li nadále splněny podmínky uvedené v 
čl. 6 písm. a) a c) až f). V období po 
uplynutí více než tří a méně než šesti 
měsíců může být po státních příslušnících 
třetích zemí požadován důkaz, že si nadále 
hledají pracovní místo nebo pracují na 
zahájení podnikání. Po uplynutí šesti 
měsíců po nich rovněž může být 

Členské státy mohou rozhodnout, že po 
dokončení výzkumu nebo studií v 
členském státě jsou státní příslušníci třetích 
zemí oprávněni pobývat na území 
členského státu po dobu 6 až 12 měsíců, 
aby si mohli hledat práci nebo zahájit 
podnikání, jsou-li nadále splněny 
podmínky uvedené v čl. 6 písm. a) a c) až 
f) a pokud jsou schopni zaopatřit sebe a
případně svou rodinu. V období po 
uplynutí více než tří a méně než šesti 
měsíců může být po státních příslušnících 
třetích zemí požadován důkaz, že si nadále 
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vyžadováno, aby dokázali, že mají reálnou 
šanci získat práci nebo zahájit podnikání.

hledají pracovní místo nebo pracují na 
zahájení podnikání. Po uplynutí šesti 
měsíců po nich rovněž může být 
vyžadováno, aby dokázali, že mají reálnou 
šanci získat zaměstnání nebo zahájit 
podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Po dokončení výzkumu nebo studií v 
členském státě jsou státní příslušníci třetích 
zemí oprávněni pobývat na území 
členského státu po dobu 12 měsíců, aby si 
mohli hledat práci nebo zahájit podnikání, 
jsou-li nadále splněny podmínky uvedené v 
čl. 6 písm. a) a c) až f). V období po 
uplynutí více než tří a méně než šesti 
měsíců může být po státních příslušnících 
třetích zemí požadován důkaz, že si nadále 
hledají pracovní místo nebo pracují na 
zahájení podnikání. Po uplynutí šesti 
měsíců po nich rovněž může být 
vyžadováno, aby dokázali, že mají reálnou 
šanci získat práci nebo zahájit podnikání.

Po dokončení výzkumu nebo studií v 
členském státě jsou státní příslušníci třetích 
zemí oprávněni pobývat na území 
členského státu po dobu alespoň 18 
měsíců, aby si mohli hledat práci nebo 
zahájit podnikání, jsou-li nadále splněny 
podmínky uvedené v čl. 6 písm. a) a c) až 
f). V období po uplynutí více než tří a 
méně než šesti měsíců může být po státních 
příslušnících třetích zemí požadován 
důkaz, že si nadále hledají pracovní místo 
nebo pracují na zahájení podnikání. Po 
uplynutí šesti měsíců po nich rovněž může 
být vyžadováno, aby dokázali, že mají 
reálnou šanci získat práci nebo zahájit 
podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyžadovat, aby 
podnik založený státním příslušníkem třetí 
země splňoval určité podmínky, jimiž 
prokáže, že se skutečně jedná o podnik.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Po dokončení výzkumu nebo studií v 
členském státě jsou státní příslušníci 
třetích zemí oprávněni pobývat na území 
členského státu po dobu alespoň 12 
měsíců, aby si mohli hledat práci nebo 
zahájit podnikání, jsou-li nadále splněny 
podmínky uvedené v čl. 6 písm. a) a c) až 
f). V období po uplynutí více než tří a 
méně než šesti měsíců může být po 
státních příslušnících třetích zemí 
požadován důkaz, že si nadále hledají 
pracovní místo nebo pracují na zahájení 
podnikání. Po uplynutí šesti měsíců po 
nich rovněž může být vyžadováno, aby 
dokázali, že mají reálnou šanci získat 
práci nebo zahájit podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Rodinní příslušníci výzkumných 
pracovníků

Rodinní příslušníci výzkumných 
pracovníků a studentů

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 a článku 8 
směrnice 2003/86/ES nezávisí sloučení 
rodiny na tom, zda má držitel povolení k 
pobytu za účelem výzkumu odůvodněné 
předpoklady k tomu, aby získal právo 
trvalého pobytu, a zda pobývá na území po 
stanovenou minimální dobu.

1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 a článku 8 
směrnice 2003/86/ES nezávisí sloučení 
rodiny na tom, zda má držitel povolení k 
pobytu za účelem výzkumu nebo studia 
odůvodněné předpoklady k tomu, aby 
získal právo trvalého pobytu, a zda pobývá 
na území po stanovenou minimální dobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 5 odst. 4 prvního 
pododstavce směrnice 2003/86/ES se 
povolení pro rodinné příslušníky v případě 
splnění podmínek pro sloučení rodiny 
vydají do 90 dnů od data, kdy byla podána 
žádost, a do 60 dnů od data první žádosti 
pro rodinné příslušníky výzkumných 
pracovníků, kteří jsou státními příslušníky 

3. Odchylně od čl. 5 odst. 4 prvního 
pododstavce směrnice 2003/86/ES se 
povolení pro rodinné příslušníky v případě 
splnění podmínek pro sloučení rodiny 
vydají do 90 dnů od data, kdy byla podána 
žádost, a do 60 dnů od data první žádosti 
pro rodinné příslušníky výzkumných 
pracovníků či studentů, kteří jsou státními 
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třetích zemí a kteří se účastní příslušných 
programů Unie zahrnující opatření v 
oblasti mobility.

příslušníky třetích zemí a kteří se účastní 
příslušných programů Unie zahrnující 
opatření v oblasti mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 13 odst. 2 a 3 směrnice 
2003/86/ES je doba platnosti povolení 
vydaných rodinným příslušníkům stejná 
jako doba platnosti povolení vydaného 
dotyčnému výzkumnému pracovníkovi, 
pokud to umožňuje platnost jejich 
cestovních dokladů.

4. Odchylně od čl. 13 odst. 2 a 3 směrnice 
2003/86/ES je doba platnosti povolení 
vydaných rodinným příslušníkům stejná 
jako doba platnosti povolení vydaného 
dotyčnému výzkumnému pracovníkovi či 
studentovi, pokud to umožňuje platnost 
jejich cestovních dokladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 26 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na mobilitu mezi členskými státy pro 
výzkumné pracovníky, studenty a placené 
stážisty 

Právo na mobilitu mezi členskými státy pro 
výzkumné pracovníky, studenty a placené 
a neplacené stážisty

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Státní příslušník třetí země, který byl přijat 
jako výzkumný pracovník podle této 
směrnice, může provádět část svého 
výzkumu v jiném členském státě za 
podmínek stanovených v tomto článku.

Státní příslušník třetí země, který byl přijat 
jako výzkumný pracovník podle této 
směrnice, může po dobu platnosti
dlouhodobého víza a povolení k pobytu 
provádět část svého výzkumu v jiném 
členském státě za podmínek stanovených 
v tomto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pobývá-li výzkumný pracovník v jiném 
členském státě po dobu nejvýše šesti 
měsíců, může být výzkum prováděn na 
základě dohody o hostování uzavřené 
v prvním členském státě, za předpokladu, 
že má daný výzkumný pracovník v tomto 
jiném členském státě dostatečné prostředky 
a není v něm považován za hrozbu pro 
veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo 
veřejné zdraví.

Pobývá-li výzkumný pracovník v jiném 
členském státě po dobu nejvýše šesti 
měsíců, může být výzkum prováděn na 
základě dohody o hostování uzavřené 
v prvním členském státě, za předpokladu, 
že má daný výzkumný pracovník v tomto 
jiném členském státě dostatečné prostředky 
a není v něm považován za hrozbu pro 
veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo 
veřejné zdraví. Výzkumný pracovník stráví 
alespoň jeden měsíc v prvním členském 
státě pobytu, než se za účelem výzkumu 
přesune do jiného členského státu. Není-li 
dohodnuto jinak, nenese výzkumná 
instituce v prvním členském státě pobytu 
za výzkumného pracovníka v průběhu 
jeho pobytu v jiném členském státě 
žádnou odpovědnost. Pokud smlouva o 
hostování nebo pracovní smlouva 
nezahrnuje pobyt v jiném členském státě 
nebo pokud se k tomuto účelu nehodí, 
měla by být dohodnuta nová smlouva, 
případně rovněž s přijímací výzkumnou 
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institucí v druhém členském státě. Není-li 
dohodnuto jinak, je druhý členský stát 
obvykle pouze informován o vstupu 
výzkumného pracovníka na své území, je-
li však pobyt pracovníka členským státem 
zamítnut, vrátí se výzkumný pracovník na 
vlastní náklady zpět do prvního členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Státnímu příslušníkovi třetí země, který byl 
podle této směrnice přijat jako student 
nebo jako placený stážista, je na období 
přesahující tři měsíce, ale nepřesahující 
šest měsíců povoleno vykonat část svých 
studií nebo své stáže v jiném členském 
státě za předpokladu, že před svým 
přesunem do uvedeného členského státu 
předložil příslušnému orgánu druhého 
členského státu tyto dokumenty:

Státnímu příslušníkovi třetí země, který byl 
podle této směrnice přijat jako student 
nebo jako placený či neplacený stážista, je 
na období přesahující tři měsíce, ale 
nepřesahující šest měsíců povoleno 
vykonat část svých studií nebo své stáže v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
před svým přesunem do uvedeného 
členského státu předložil příslušnému 
orgánu druhého členského státu tyto 
dokumenty:

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) má stálé a pravidelné finanční příjmy, 
které jsou dostatečné pro obživu jeho 
samého i jeho rodinných příslušníků, aniž 

(Netýká se českého znění.)
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by využíval sociální pomoci daného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členského státu 
rozhodnou o celé žádosti o povolení a 
vyrozumí žadatele písemně, v souladu s 
oznamovacími postupy stanovenými 
vnitrostátními právními předpisy 
dotyčného členského státu, co nejdříve, ale 
nejpozději do 60 dnů od data podání 
žádosti a do 30 dnů v případě výzkumných 
pracovníků a studentů, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí a kteří se účastní 
programů Unie zahrnujících opatření v 
oblasti mobility.

1. Příslušné orgány členského státu 
rozhodnou o celé žádosti o povolení a 
vyrozumí žadatele písemně, v souladu s 
oznamovacími postupy stanovenými 
vnitrostátními právními předpisy 
dotyčného členského státu, co nejdříve, ale 
nejpozději do 90 dnů od data podání 
žádosti a do 45 dnů v případě výzkumných 
pracovníků a studentů, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí a kteří se účastní 
programů Unie zahrnujících opatření v 
oblasti mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [dvou let po 
vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [tří let po 
vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Or. en
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