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Pozmeňujúci návrh 78
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Je vhodné uľahčiť prijímanie 
výskumných pracovníkov prostredníctvom 
postupu prijímania, ktorý nezávisí od ich 
právneho vzťahu s hostiteľskou 
výskumnou organizáciou a okrem 
povolenia na pobyt už nevyžaduje aj 
pracovné povolenie alebo dlhodobé vízum 
. Tento postup sa zakladá na súčinnosti 
medzi výskumnými organizáciami 
a orgánmi pre prisťahovalectvo 
v členských štátoch: Výskumným 
organizáciám by sa tým mala dať kľúčová 
úloha v prijímacom postupe s cieľom 
uľahčiť a urýchliť vstup a pobyt 
výskumných pracovníkov z tretích krajín 
v Únii, pričom sa zachovávajú výhradné 
práva členských štátov vzhľadom na 
migračnú politiku. Výskumné organizácie 
vopred schválené členskými štátmi by mali 
mať možnosť podpísať dohodu 
o hosťovaní so štátnym príslušníkom tretej 
krajiny na účely vykonávania výskumného 
projektu. Ak sú splnené podmienky pre 
vstup a pobyt, členské štáty udelia 
povolenie na základe dohody o hosťovaní.

(9) Je vhodné uľahčiť prijímanie 
výskumných pracovníkov prostredníctvom 
postupu prijímania, ktorý nezávisí od ich 
právneho vzťahu s hostiteľskou 
výskumnou organizáciou a okrem 
povolenia na pobyt už nevyžaduje aj 
pracovné povolenie alebo dlhodobé vízum 
. Tento postup sa zakladá na súčinnosti 
medzi výskumnými organizáciami 
a orgánmi pre prisťahovalectvo 
v členských štátoch: Výskumným 
organizáciám by sa tým mala dať kľúčová 
úloha v prijímacom postupe s cieľom 
uľahčiť a urýchliť vstup a pobyt 
výskumných pracovníkov z tretích krajín 
v Únii, pričom sa zachovávajú výhradné 
práva členských štátov vzhľadom na 
migračnú politiku. Výskumné organizácie 
vopred schválené členskými štátmi by mali 
mať možnosť podpísať dohodu 
o hosťovaní so štátnym príslušníkom tretej 
krajiny na účely vykonávania výskumného 
projektu, ktorej súčasťou by prípadne bola 
pracovná zmluva. Ak sú splnené 
podmienky pre vstup a pobyt, členské štáty 
udelia povolenie na základe dohody 
o hosťovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov , ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, rodinní 
príslušníci výskumných pracovníkov, ako 
sú vymedzení v smernici Rady 2003/86/ES 
z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie 
rodiny, by mali byť prijatí s nimi. Mali by 
využívať výhody vyplývajúce z ustanovení 
o mobilite v rámci Únie a mali by mať 
takisto prístup na trh práce .

(11) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov a študentov, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín, rodinní príslušníci výskumných 
pracovníkov a študentov, ako sú 
vymedzení v smernici Rady 2003/86/ES z 
22. septembra 2003 o práve na zlúčenie 
rodiny, by mali byť prijatí s nimi. Mali by 
využívať výhody vyplývajúce z ustanovení 
o mobilite v rámci Únie a mali by mať 
takisto prístup na trh práce .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov , ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, rodinní 
príslušníci výskumných pracovníkov, ako 
sú vymedzení v smernici Rady 2003/86/ES 
z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie 
rodiny, by mali byť prijatí s nimi. Mali by 
využívať výhody vyplývajúce z ustanovení 
o mobilite v rámci Únie a mali by mať 
takisto prístup na trh práce .

(11) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov , ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, rodinní 
príslušníci výskumných pracovníkov, ako 
sú vymedzení v smernici Rady 2003/86/ES 
z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie 
rodiny, by mali byť prijatí s nimi. Mali by 
využívať výhody vyplývajúce z ustanovení 
o mobilite v rámci Únie a mali by mať 
takisto prístup na trh práce . Členské štáty 
by mali navyše zvážiť možnosť zriadiť 
v tretích krajinách aj na svojom území 
informačné centrá, v ktorých by výskumní 
pracovníci, študenti, stážisti a aupairi 
mohli poľahky získať všetky informácie 
týkajúce sa ich práv, pokiaľ ide o prístup 
na trh práce, sociálne poistenie 
a povolenia na pobyt.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V prípade potreby by sa členské štáty 
mali povzbudiť k tomu, aby sa k 
doktorandom pristupovali ako k 
výskumným pracovníkom.

(12) V prípade potreby by členské štáty 
mali pristupovať k doktorandom ako 
k výskumným pracovníkom a k žiakom 
stredných odborných škôl ako 
k študentom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V prípade potreby by sa členské štáty 
mali povzbudiť k tomu, aby sa k 
doktorandom pristupovali ako k 
výskumným pracovníkom.

(12) V prípade potreby by sa členské štáty 
mali povzbudiť k tomu, aby k 
doktorandom pristupovali ako k 
výskumným pracovníkom, na konkrétne 
výskumné účely však môžu považovať za 
vhodné aj iné akademické tituly či 
praktické skúsenosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Členské štáty môžu od žiadateľov 
vyberať poplatok za spracovanie žiadostí o 
povolenie. Poplatky by mali byť primerané 
účelu pobytu.

(25) Členské štáty môžu od žiadateľov 
vyberať poplatok za spracovanie žiadostí o 
povolenie. Poplatky by mali byť primerané 
účelu pobytu, aby sa tak zdôraznil 
pohostinný postoj a predišlo sa 
odradzujúcim účinkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Prijatie môže byť zamietnuté z 
náležite odôvodnených dôvodov. 
Predovšetkým, prijatie môže byť 
zamietnuté, pokiaľ sa členský štát 
domnieva, na základe posudku založenom
na skutočnostiach v jednotlivom prípade , 
že daný štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje možné ohrozenie verejného 
poriadku, verejnej bezpečnosti 
alebo verejného zdravia .

(28) Prijatie môže byť zamietnuté z 
náležite odôvodnených dôvodov. Prijatie
môže byť zamietnuté najmä vtedy, ak sa 
členský štát na základe posudku 
založeného na skutočnostiach 
v jednotlivom prípade domnieva, že daný 
štátny príslušník tretej krajiny predstavuje 
možné ohrozenie verejného poriadku alebo
verejnej bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Vnútroštátne orgány by mali štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí požiadali o 

(30) Vnútroštátne orgány by mali štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí požiadali o 



AM\1002688SK.doc 7/41 PE519.478v01-00

SK

prijatie do členských štátov na základe 
tejto smernice, informovať o rozhodnutí o 
žiadosti. Mali by tak urobiť písomne čo 
najskôr a najneskôr do 60 dní alebo čo 
najskôr a najneskôr do 30 dní v prípade 
výskumných pracovníkov a študentov, na 
ktorých sa vzťahujú programy Únie 
vrátane opatrení týkajúcich sa mobility, od 
dátumu žiadosti.

prijatie do členských štátov na základe 
tejto smernice, informovať o rozhodnutí o 
žiadosti. Mali by tak urobiť písomne čo 
najskôr a najneskôr do 90 dní alebo čo 
najskôr a najneskôr do 45 dní v prípade 
výskumných pracovníkov a študentov, na 
ktorých sa vzťahujú programy Únie 
vrátane opatrení týkajúcich sa mobility, od 
dátumu žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Je nevyhnutné uľahčovať v rámci 
Únie mobilitu výskumných pracovníkov, 
študentov a platených stážistov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Pre 
výskumných pracovníkov by sa touto 
smernicou mali zlepšiť pravidlá týkajúce sa 
obdobia, počas ktorého by sa povolenie 
udelené prvým členským štátom malo 
vzťahovať na pobyt v druhom členskom 
štáte bez toho, aby bola potrebná nová 
dohoda o hosťovaní. Pokiaľ ide o situáciu 
študentov a novej skupiny platených 
stážistov, mali by sa dosiahnuť zlepšenia, 
ktoré by im umožnili zostať v druhom 
členskom štáte počas obdobia od troch do 
šiestich mesiacov za predpokladu, že 
spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v 
tejto smernici. Na stážistov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí 
prichádzajú do Únie na základe presunu v 
rámci organizácie, by sa mali v súlade so 
[smernicou 2013/xx/EÚ o 
vnútropodnikových presunoch] uplatňovať 
špecifické ustanovenia týkajúce sa mobility 
v rámci Únie navrhnuté podľa povahy ich 

(31) Je nevyhnutné uľahčovať v rámci 
Únie mobilitu výskumných pracovníkov, 
študentov, platených a neplatených 
stážistov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín. Pre výskumných 
pracovníkov by sa touto smernicou mali 
zlepšiť pravidlá týkajúce sa obdobia, počas 
ktorého by sa povolenie udelené prvým 
členským štátom malo vzťahovať na pobyt 
v druhom členskom štáte bez toho, aby 
bola potrebná nová dohoda o hosťovaní. 
Pokiaľ ide o situáciu študentov a novej 
skupiny platených stážistov, mali by sa 
dosiahnuť zlepšenia, ktoré by im umožnili 
zostať v druhom členskom štáte počas 
obdobia od troch do šiestich mesiacov za 
predpokladu, že spĺňajú všeobecné 
podmienky stanovené v tejto smernici. Na 
stážistov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín a ktorí prichádzajú do Únie 
na základe presunu v rámci organizácie, by 
sa mali v súlade so [smernicou 2013/xx/EÚ 
o vnútropodnikových presunoch] 
uplatňovať špecifické ustanovenia týkajúce 
sa mobility v rámci Únie navrhnuté podľa 
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presunu. povahy ich presunu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom umožniť študentom, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, lepšie 
uhradiť časť ich nákladov na štúdium, mal 
by im byť povolený zvýšený prístup na trh 
práce za podmienok stanovených v tejto 
smernici , čo predstavuje najmenej 20 
hodín týždenne. Zásada prístupu študentov 
na trh práce by mala byť hlavným 
pravidlom; Vo výnimočných prípadoch by 
však mali byť členské štáty schopné 
zohľadniť situáciu na svojich 
vnútroštátnych trhoch práce , aj keď sa 
tým nesmie riskovať úplné popretie práva 
na prácu .

(33) S cieľom umožniť študentom, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, lepšie 
uhradiť časť ich nákladov na štúdium, mal 
by im byť povolený zvýšený prístup na trh 
práce za podmienok stanovených v tejto 
smernici , čo predstavuje najmenej 20 
hodín týždenne. Zásada prístupu študentov 
na trh práce by mala byť hlavným 
pravidlom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom umožniť študentom, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, lepšie 
uhradiť časť ich nákladov na štúdium, mal 
by im byť povolený zvýšený prístup na trh 
práce za podmienok stanovených v tejto 
smernici , čo predstavuje najmenej 20
hodín týždenne. Zásada prístupu študentov 

(33) S cieľom umožniť študentom, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, lepšie 
uhradiť časť ich nákladov na štúdium, mal 
by im byť povolený zvýšený prístup na trh 
práce za podmienok stanovených v tejto 
smernici , čo predstavuje najmenej 10
hodín týždenne. Zásada prístupu študentov 
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na trh práce by mala byť hlavným 
pravidlom; Vo výnimočných prípadoch by 
však mali byť členské štáty schopné 
zohľadniť situáciu na svojich 
vnútroštátnych trhoch práce, aj keď sa tým 
nesmie riskovať úplné popretie práva na 
prácu.

na trh práce by mala byť hlavným 
pravidlom; Vo výnimočných prípadoch by 
však mali byť členské štáty schopné 
zohľadniť situáciu na svojich 
vnútroštátnych trhoch práce, aj keď sa tým 
nesmie riskovať úplné popretie práva na 
prácu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Ako súčasť snahy o zabezpečenie 
kvalifikovaných pracovných síl pre 
budúcnosť by členské štáty mali umožniť 
študentom, ktorí ukončia štúdium v Únii, 
aby zostali na ich území s cieľom hľadať 
si prácu alebo založiť podnik počas 12
mesiacov od skončenia platnosti prvého 
povolenia. To isté by mali umožniť 
výskumným pracovníkom po skončení ich 
výskumného projektu vymedzeného v 
dohode o hosťovaní. Tento postup by 
nemal predstavovať automatické právo na 
prístup na trh práce alebo na založenie 
podniku. Môže sa požadovať, aby o tom 
poskytli dôkaz v súlade s článkom 24.

(34) Ako súčasť snahy o zabezpečenie 
kvalifikovaných pracovných síl pre 
budúcnosť by členské štáty mali umožniť 
študentom, ktorí ukončia štúdium v Únii, 
aby zostali na ich území s cieľom hľadať 
si prácu alebo založiť podnik minimálne 
počas 18 mesiacov od skončenia platnosti 
prvého povolenia. To isté by mali umožniť 
výskumným pracovníkom po skončení ich 
výskumného projektu vymedzeného v 
dohode o hosťovaní. Tento postup by 
nemal predstavovať automatické právo na 
prístup na trh práce alebo na založenie 
podniku. Môže sa požadovať, aby o tom 
poskytli dôkaz v súlade s článkom 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Emer Costello

Návrh smernice
Odôvodnenie 34
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Ako súčasť snahy o zabezpečenie 
kvalifikovaných pracovných síl pre 
budúcnosť by členské štáty mali umožniť 
študentom, ktorí ukončia štúdium v Únii, 
aby zostali na ich území s cieľom hľadať 
si prácu alebo založiť podnik počas 12 
mesiacov od skončenia platnosti prvého 
povolenia. To isté by mali umožniť 
výskumným pracovníkom po skončení ich 
výskumného projektu vymedzeného v 
dohode o hosťovaní. Tento postup by 
nemal predstavovať automatické právo na 
prístup na trh práce alebo na založenie 
podniku. Môže sa požadovať, aby o tom 
poskytli dôkaz v súlade s článkom 24.

(34) V záujme zvýšenia atraktívnosti 
členských štátov ako študijnej destinácie 
a ako súčasť snahy o zabezpečenie 
kvalifikovaných pracovných síl pre 
budúcnosť by členské štáty mali umožniť 
študentom, ktorí ukončia štúdium v Únii, 
aby zostali na ich území s cieľom hľadať 
si prácu alebo založiť podnik počas 12 
mesiacov od skončenia platnosti prvého 
povolenia. To isté by mali umožniť 
výskumným pracovníkom po skončení ich 
výskumného projektu vymedzeného v 
dohode o hosťovaní. Tento postup by 
nemal predstavovať automatické právo na 
prístup na trh práce alebo na založenie 
podniku. Môže sa požadovať, aby o tom 
poskytli dôkaz v súlade s článkom 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Ustanoveniami tejto smernice nie je 
dotknutá právomoc členských štátov 
regulovať rozsah prijímania štátnych 
príslušníkov tretích krajín na účely 
vykonávania práce.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 36
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov, študentov, 
žiakov, stážistov, dobrovoľníkov a 
aupairov z tretích krajín je dôležité 
zabezpečiť, aby sa s nimi spravodlivo 
zaobchádzalo v súlade s článkom 79 
zmluvy. Tieto skupiny majú právo na to, 
aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so 
štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o 
jednotnom postupe vybavovania žiadostí o 
jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie 
na území členského štátu pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín a o spoločnom 
súbore práv pracovníkov z tretích krajín s 
oprávneným pobytom v členskom štáte. 
Okrem práv udelených podľa smernice 
2011/98/EÚ by sa v prípade výskumných 
pracovníkov, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín, mali 
dodržiavať priaznivejšie práva na rovnaké 
zaobchádzanie, ako majú štátni 
príslušníci hostiteľského členského štátu, 
pokiaľ ide o oblasti sociálneho 
zabezpečenia, ako sú vymedzené v 
nariadení č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. V 
súčasnosti sa v smernici 2011/98/EÚ 
predpokladá možnosť, že členské štáty 
obmedzia rovnaké zaobchádzanie v 
oblastiach sociálneho zabezpečenia vrátane 
rodinných dávok a táto možnosť 
obmedzenia by mohla ovplyvniť
výskumných pracovníkov. Okrem toho 
nezávisle od toho, či na základe práva Únie 
alebo na základe vnútroštátneho práva 
hostiteľského členského štátu dostanú 
žiaci, dobrovoľníci, neplatení stážisti a 
aupairi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, prístup na trh práce, mali byť 
mať právo na rovnaké zaobchádzanie ako 
so štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o prístup k 

(36) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov, študentov, 
žiakov, stážistov, dobrovoľníkov a 
aupairov z tretích krajín je dôležité 
zabezpečiť, aby sa s nimi spravodlivo 
zaobchádzalo v súlade s článkom 79 
zmluvy. Niektoré z týchto skupín majú 
právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo 
rovnako ako so štátnymi príslušníkmi 
hostiteľského členského štátu podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o 
jednotnom postupe vybavovania žiadostí o 
jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie 
na území členského štátu pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín a o spoločnom 
súbore práv pracovníkov z tretích krajín s 
oprávneným pobytom v členskom štáte. V 
súčasnosti je v smernici 2011/98/EÚ 
stanovená možnosť, že členské štáty 
obmedzia rovnaké zaobchádzanie v 
oblastiach sociálneho zabezpečenia vrátane 
rodinných dávok a táto možnosť 
obmedzenia by sa mala uplatňovať aj na
výskumných pracovníkov. Okrem toho 
nezávisle od toho, či na základe práva Únie 
alebo na základe vnútroštátneho práva 
hostiteľského členského štátu dostanú 
žiaci, dobrovoľníci, neplatení stážisti a 
aupairi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, prístup na trh práce, mali byť 
mať právo na rovnaké zaobchádzanie ako 
so štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o prístup k 
tovarom a službám a ponuku tovarov a 
služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti .
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tovarom a službám a ponuku tovarov a 
služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov, študentov, 
žiakov, stážistov, dobrovoľníkov a 
aupairov z tretích krajín je dôležité 
zabezpečiť, aby sa s nimi spravodlivo 
zaobchádzalo v súlade s článkom 79 
zmluvy. Tieto skupiny majú právo na to, 
aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so 
štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o 
jednotnom postupe vybavovania žiadostí o 
jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie 
na území členského štátu pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín a o spoločnom 
súbore práv pracovníkov z tretích krajín s 
oprávneným pobytom v členskom štáte. 
Okrem práv udelených podľa smernice 
2011/98/EÚ by sa v prípade výskumných 
pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, mali dodržiavať priaznivejšie 
práva na rovnaké zaobchádzanie, ako majú 
štátni príslušníci hostiteľského členského 
štátu, pokiaľ ide o oblasti sociálneho 
zabezpečenia, ako sú vymedzené v 
nariadení č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. V 
súčasnosti sa v smernici 2011/98/EÚ 
predpokladá možnosť, že členské štáty 
obmedzia rovnaké zaobchádzanie v 
oblastiach sociálneho zabezpečenia vrátane 

(36) S cieľom zatraktívniť Úniu pre 
výskumných pracovníkov, študentov, 
žiakov, stážistov, dobrovoľníkov a 
aupairov z tretích krajín je dôležité 
zabezpečiť, aby sa s nimi spravodlivo 
zaobchádzalo v súlade s článkom 79 
zmluvy. Tieto skupiny majú právo na to, 
aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so 
štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o 
jednotnom postupe vybavovania žiadostí o 
jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie 
na území členského štátu pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín a o spoločnom 
súbore práv pracovníkov z tretích krajín s 
oprávneným pobytom v členskom štáte. 
Okrem práv udelených podľa smernice 
2011/98/EÚ by sa v prípade výskumných 
pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, mali dodržiavať priaznivejšie 
práva na rovnaké zaobchádzanie, ako majú 
štátni príslušníci hostiteľského členského 
štátu, pokiaľ ide o oblasti sociálneho 
zabezpečenia, ako sú vymedzené v 
nariadení č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. V 
súčasnosti sa v smernici 2011/98/EÚ 
predpokladá možnosť, že členské štáty 
obmedzia rovnaké zaobchádzanie v 
oblastiach sociálneho zabezpečenia vrátane 
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rodinných dávok a táto možnosť 
obmedzenia by mohla ovplyvniť 
výskumných pracovníkov. Okrem toho 
nezávisle od toho, či na základe práva Únie 
alebo na základe vnútroštátneho práva 
hostiteľského členského štátu dostanú 
žiaci, dobrovoľníci, neplatení stážisti a 
aupairi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, prístup na trh práce, mali byť 
mať právo na rovnaké zaobchádzanie ako 
so štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o prístup k 
tovarom a službám a ponuku tovarov a 
služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti .

rodinných dávok a táto možnosť 
obmedzenia by mohla ovplyvniť 
výskumných pracovníkov. Ďalšie skupiny, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by 
mali mať tiež právo na to, aby sa s nimi 
z hľadiska nárokov na sociálne 
zabezpečenie zaobchádzalo rovnako ako 
so štátnymi príslušníkmi. Okrem toho 
nezávisle od toho, či na základe práva Únie 
alebo na základe vnútroštátneho práva 
hostiteľského členského štátu dostanú 
žiaci, dobrovoľníci, neplatení stážisti a 
aupairi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, prístup na trh práce, mali byť 
mať právo na rovnaké zaobchádzanie ako 
so štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o prístup k 
tovarom a službám a ponuku tovarov a 
služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) „neplatený stážista“ je štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorý bol prijatý na územie 
členského štátu na obdobie trvania 
neplateného odborného vzdelávania v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi príslušného členského štátu ;

(e) „neplatený stážista“ je štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorý bol v rámci svojho 
vzdelávania prijatý na územie členského 
štátu na obdobie trvania neplateného 
odborného vzdelávania v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi 
predpismi príslušného členského štátu ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Sari Essayah



PE519.478v01-00 14/41 AM\1002688SK.doc

SK

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) „platený stážista“ je štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorý bol prijatý na územie 
členského štátu na obdobie trvania 
odborného vzdelávania, počas ktorého 
dostáva odmenu v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi príslušného členského 
štátu;

(f) „platený stážista“ je štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorý bol prijatý na územie 
členského štátu na obdobie trvania 
odborného vzdelávania, počas ktorého 
dostáva odmenu v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi príslušného členského 
štátu a/alebo s kolektívnou zmluvou 
platnou v danom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) „dobrovoľník“ je štátny príslušník tretej 
krajiny prijatý na územie členského štátu, 
aby sa zúčastňoval na uznanom programe 
dobrovoľníckej služby;

(g) „dobrovoľník“ je štátny príslušník tretej 
krajiny prijatý na územie členského štátu, 
aby sa zúčastňoval na uznanom programe 
dobrovoľníckej služby, ktorý vykonáva 
dobrovoľne uskutočňované činnosti na 
základe svojej slobodnej voľby a osobnej 
motivácie bez záujmu o finančný zisk 
a v prospech veci, ktorej prvoradým 
cieľom nie je zisk, pričom tieto činnosti sú 
na osoh dobrovoľníkom, osobám, ktorým 
sú adresované služby dobrovoľníckeho 
združenia, komunitám a celej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Sari Essayah
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Návrh smernice
Článok 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) „aupair“ je štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorého dočasne prijala rodina na 
území členského štátu výmenou za ľahké
domáce práce a starostlivosť o deti, aby si 
zlepšil svoje jazykové schopnosti a 
vedomosti o hostiteľskej krajine;

(i) „aupair“ je mladý štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorého na stanovené obdobie
prijala hostiteľská rodina na území 
členského štátu výmenou za ľahké domáce 
práce a/alebo starostlivosť o deti, aby si 
zlepšil svoje jazykové schopnosti 
a vedomosti o hostiteľskej krajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) „aupair“ je štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorého dočasne prijala rodina na 
území členského štátu výmenou za ľahké 
domáce práce a starostlivosť o deti, aby si 
zlepšil svoje jazykové schopnosti a 
vedomosti o hostiteľskej krajine;

(i) „aupair“ je štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorého dočasne prijala rodina na 
území členského štátu výmenou za ľahké 
domáce práce a/alebo starostlivosť o deti, 
aby si zlepšil svoje jazykové schopnosti a 
vedomosti o hostiteľskej krajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) „výskumná organizácia“ je každá 
verejná alebo súkromná organizácia, ktorá 
vykonáva výskum a ktorej udelil súhlas 

(k) „výskumná organizácia“ je každá 
verejná alebo súkromná organizácia 
a spoločnosť, ktorá vykonáva výskum 
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členský štát na účely tejto smernice 
v súlade so svojimi právnymi predpismi 
alebo správnou praxou;

a ktorej udelil súhlas členský štát na účely 
tejto smernice v súlade so svojimi 
právnymi predpismi alebo správnou 
praxou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(m) „odmena“ je platba v akejkoľvek 
podobe prijatá ako protihodnota za 
poskytované služby, ktorá je na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
ustálenej praxe považovaná za základný 
prvok zamestnania;

(m) „odmena“ je platba v akejkoľvek 
podobe prijatá ako protihodnota za 
poskytované služby, ktorá je na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo 
platnej kolektívnej zmluvy považovaná za 
základný prvok zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dvojstranných alebo mnohostranných 
dohôd uzavretých medzi jedným alebo 
viacerými členskými štátmi a jednou alebo 
viacerými tretími krajinami.

(b) dvojstranných alebo mnohostranných 
dohôd medzi jedným alebo viacerými 
členskými štátmi a jednou alebo viacerými 
tretími krajinami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Sari Essayah
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica sa nedotýka práva 
členských štátov prijať alebo ponechať v 
platnosti ustanovenia, ktoré sú pre osoby, 
na ktoré sa táto smernica vzťahuje, 
výhodnejšie v súvislosti s článkami 21, 22, 
23, 24, 25 a 29, najmä v kontexte 
partnerstiev v oblasti mobility .

2. Táto smernica sa nedotýka práva 
členských štátov prijať alebo ponechať v 
platnosti ustanovenia, ktoré sú pre osoby, 
na ktoré sa táto smernica vzťahuje, 
výhodnejšie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica sa nedotýka práva 
členských štátov prijať alebo ponechať v 
platnosti ustanovenia, ktoré sú pre osoby, 
na ktoré sa táto smernica vzťahuje, 
výhodnejšie v súvislosti s článkami 21, 22, 
23, 24, 25 a 29, najmä v kontexte 
partnerstiev v oblasti mobility .

2. Táto smernica sa nedotýka práva 
členských štátov prijať alebo ponechať v 
platnosti ustanovenia, ktoré sú pre osoby, 
na ktoré sa táto smernica vzťahuje, 
výhodnejšie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) musí mať nemocenské (c) musí mať nemocenské 
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poistenie pokrývajúce všetky riziká, proti 
ktorým sú zvyčajne poistení štátni 
príslušníci dotknutého členského štátu;

poistenie pokrývajúce riziká, proti ktorým 
sú zvyčajne poistení štátni príslušníci 
dotknutého členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) na požiadanie členského štátu musí 
predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu 
bude mať dostatočné zdroje na pokrytie 
svojich výdavkov na živobytie, odborné 
vzdelávanie a na cestu späť bez toho, aby 
tým bola dotknutá možnosť individuálne 
preskúmať každý prípad.

(f) na požiadanie členského štátu musí 
predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu 
bude mať dostatočné zdroje na pokrytie 
svojich výdavkov na živobytie, odborné 
vzdelávanie a na cestu späť bez toho, aby 
tým bola dotknutá možnosť individuálne 
preskúmať každý prípad. Poskytnutie 
takéhoto dôkazu nie je potrebné, ak je 
štátny príslušník tretej krajiny 
prijímateľom grantu alebo štipendia, ak 
mu hostiteľská rodina prisľúbila, že mu 
poskytne finančnú pomoc, ak dostal 
pevnú pracovnú ponuku alebo ponuku od 
organizácie sprostredkúvajúcej študentské 
výmeny či od poskytovateľa 
dobrovoľníckej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) dohodu o hosťovaní podpísanú s 
výskumnou organizáciou v súlade s 

(a) dohodu o hosťovaní podpísanú 
s výskumnou organizáciou v súlade 
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článkom 9 ods. 1 a 2; s článkom 9 ods. 1 a 2 a pracovnú zmluvu, 
ak podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov ide o pracovný pomer, alebo 
potvrdenie o štipendiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty môžu, v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, prijať
predloženú žiadosť, keď už je príslušný 
štátny príslušník tretej krajiny na ich 
území.

5. Členské štáty v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
preskúmajú predloženú žiadosť, keď je už 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny na 
ich území.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty určia, či má žiadosť o 
povolenie podať výskumný pracovník 
alebo príslušná výskumná organizácia.

6. Členské štáty určia, či má žiadosť o 
povolenie podať výskumný pracovník 
a príslušná výskumná organizácia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Nadja Hirsch
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Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členský štát môže okrem iných opatrení 
zamietnuť obnovenie súhlasu výskumnej 
organizácii alebo rozhodnúť o jeho 
odobratí výskumnej organizácii, ktorá viac 
nespĺňa podmienky stanovené v odsekoch 
2, 3 a 4, alebo v prípadoch, ak sa súhlas 
získal podvodom alebo ak výskumná 
organizácia podpísala dohodu o hosťovaní 
so štátnym príslušníkom tretej krajiny 
podvodným alebo nedbanlivým spôsobom. 
Ak sa súhlas zamietol alebo odobral, 
príslušná organizácia môže dostať zákaz 
opätovne žiadať o udelenie súhlasu až do 
piatich rokov od dátumu uverejnenia 
rozhodnutia o odobratí alebo neobnovení.

6. Členský štát môže okrem iných opatrení 
zamietnuť obnovenie súhlasu výskumnej 
organizácii alebo rozhodnúť o jeho 
odobratí výskumnej organizácii, ktorá viac 
nespĺňa podmienky stanovené v odsekoch 
2, 3 a 4, alebo v prípadoch, ak sa súhlas 
získal podvodom alebo ak výskumná 
organizácia podpísala dohodu o hosťovaní 
so štátnym príslušníkom tretej krajiny 
podvodným spôsobom alebo s nečestným 
úmyslom. Ak sa súhlas zamietol alebo 
odobral, príslušná organizácia môže dostať 
zákaz opätovne žiadať o udelenie súhlasu 
až do piatich rokov od dátumu uverejnenia 
rozhodnutia o odobratí alebo neobnovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) informáciu o právnom vzťahu medzi 
výskumnou organizáciou a výskumným 
pracovníkom;

(e) informáciu o právnom alebo 
pracovnom vzťahu medzi výskumnou 
organizáciou a výskumným pracovníkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) musel podpísať dohodu o odbornom 
vzdelávaní, schválenú v prípade potreby 
príslušným orgánom dotknutého členského 
štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo správnou 
praxou, na stáž vo verejnom alebo 
súkromnom podniku alebo verejnom alebo 
súkromnom zariadení odbornej prípravy
uznanom členským štátom v súlade s v 
súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo správnou praxou;

(a) v rámci svojho vzdelávania podpísal
dohodu o odbornom vzdelávaní, schválenú 
v prípade potreby príslušným orgánom 
dotknutého členského štátu v súlade s jeho 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
správnou praxou, na stáž vo verejnom 
alebo súkromnom podniku alebo verejnom 
alebo súkromnom zariadení odbornej 
prípravy uznanom členským štátom v 
súlade s v súlade s jeho vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo správnou 
praxou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) na požiadanie členského štátu 
preukáže, že má príslušné predchádzajúce 
vzdelanie, kvalifikácie alebo 
profesionálne skúsenosti, ktoré mu 
umožnia využívať výhody vyplývajúce z 
pracovných skúseností.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) na požiadanie členského štátu 
preukáže, že má príslušné predchádzajúce 
vzdelanie, kvalifikácie alebo 
profesionálne skúsenosti, ktoré mu 
umožnia využívať výhody vyplývajúce z 
pracovných skúseností.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) na požiadanie členského štátu 
preukáže, že má príslušné predchádzajúce 
vzdelanie, kvalifikácie alebo 
profesionálne skúsenosti, ktoré mu 
umožnia využívať výhody vyplývajúce z 
pracovných skúseností.

(b) preukáže, že obdobie trvania 
odborného vzdelávania je súčasťou jeho 
vzdelávania vo vzdelávacom zariadení 
v jeho krajine pôvodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak to členský štát vyžaduje, zúčastní sa 
na základnej jazykovej príprave, aby 
získal vedomosti potrebné na účely stáže.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V dohode uvedenej v písmene a) sa 
opisuje program odborného vzdelávania, 
stanovuje sa jeho trvanie, podmienky 
dohľadu nad stážistom pri výkone tohto 
programu, pracovný čas, právny vzťah s 
hostiteľským subjektom a ak je stážista 
platený, odmena, ktorá sa mu poskytuje.

V dohode uvedenej v písmene a) sa opisuje
program odborného vzdelávania, stanovuje 
sa jeho trvanie, podmienky dohľadu nad 
stážistom pri výkone tohto programu, 
pracovný čas, právny vzťah s hostiteľským 
subjektom a, ak je stážista platený, 
odmena, ktorá sa mu poskytuje, 
a pracovná zmluva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu od hostiteľského 
subjektu požadovať, aby potvrdil, že 
štátny príslušník tretej krajiny neobsadil 
pracovné miesto.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu od hostiteľského 
subjektu požadovať, aby potvrdil, že štátny

2. Členské štáty môžu zvážiť aktuálnu 
potrebu pracovnej sily a posúdiť, či štátny 
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príslušník tretej krajiny neobsadil pracovné 
miesto.

príslušník tretej krajiny obsadil pracovné 
miesto alebo či majú v rámci odborného 
vzdelávania k dispozícii dostatok pozícií 
pre vlastných štátnych príslušníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak to hostiteľský členský štát osobitne 
vyžaduje, musí absolvovať základný úvod 
do jazyka, histórie a politických a 
sociálnych štruktúr tohto členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak to hostiteľský členský štát osobitne 
vyžaduje, musí absolvovať základný úvod 
do jazyka, histórie a politických a 
sociálnych štruktúr tohto členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Sari Essayah
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Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže zvážiť, či skutočne ide 
o dobrovoľnícku činnosť, alebo či má táto 
činnosť negatívne účinky na pracovný 
trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) má najmenej 17, ale nie viac než 30 
rokov alebo s výnimkou jednotlivých 
odôvodnených prípadov viac než 30 rokov;

(a) má najmenej 18, ale nie viac než 30 
rokov, alebo s výnimkou jednotlivých 
odôvodnených prípadov viac než 30 rokov, 
a nesmie byť v príbuzenskom vzťahu 
s hostiteľskou rodinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) má najmenej 17, ale nie viac než 30 
rokov alebo s výnimkou jednotlivých 
odôvodnených prípadov viac než 30 
rokov;

(a) má najmenej 17, ale nie viac než 35
rokov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) má najmenej 17, ale nie viac než 30 
rokov alebo s výnimkou jednotlivých 
odôvodnených prípadov viac než 30 rokov;

(a) má najmenej 17 rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) predloží dôkaz, že hostiteľská rodina 
zaňho preberá zodpovednosť počas jeho 
prítomnosti na území dotknutého 
členského štátu, najmä pokiaľ ide o 
živobytie, ubytovanie, zdravotnú 
starostlivosť, materstvo alebo riziká nehôd;

(b) predloží dôkaz, že hostiteľská rodina 
zaňho preberá zodpovednosť počas jeho 
prítomnosti na území dotknutého 
členského štátu, najmä pokiaľ ide o 
živobytie, ubytovanie, zdravotnú 
starostlivosť alebo riziká nehôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) predložiť dohodu medzi aupairom a 
hostiteľskou rodinou s vymedzením jeho 
práv a povinností vrátane zásad týkajúcich 
vreckového, ktoré bude dostávať a 

(c) predložiť dohodu medzi aupairom 
a hostiteľskou rodinou s vymedzením jeho 
práv a povinností vrátane zásad týkajúcich 
vreckového, ktoré bude dostávať, práva na 
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primeraných opatrení, ktoré mu umožnia 
navštevovať kurzy a zúčastňovať sa na 
každodenných rodinných povinnostiach.

minimálne jeden celý voľný deň týždenne
a primeraných opatrení, ktoré mu umožnia 
navštevovať kurzy, a účasti
na každodenných rodinných povinnostiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) predložiť dohodu medzi aupairom a 
hostiteľskou rodinou s vymedzením jeho 
práv a povinností vrátane zásad týkajúcich 
vreckového, ktoré bude dostávať a 
primeraných opatrení, ktoré mu umožnia 
navštevovať kurzy a zúčastňovať sa na 
každodenných rodinných povinnostiach.

(c) predložiť dohodu medzi aupairom a 
hostiteľskou rodinou s vymedzením jeho 
práv a povinností vrátane zásad týkajúcich 
vreckového, ktoré bude dostávať a 
primeraných opatrení, ktoré mu umožnia 
alebo povinne stanovia navštevovať kurzy,
a účasti na každodenných rodinných 
povinnostiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri rozhodovaní o tom, či hostiteľská 
rodina dokáže aupairovi počas jeho 
pobytu poskytnúť dobré zázemie, môžu 
členské štáty zohľadniť ďalšie aspekty.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zamietnu žiadosť v týchto 
prípadoch:

Členské štáty môžu zamietnuť žiadosť v 
týchto prípadoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak hostiteľský subjekt alebo 
vzdelávacie zariadenie boli zriadené len na 
účel uľahčenia vstupu;

(c) ak hostiteľský subjekt alebo 
vzdelávacie zariadenie slúži len na účel 
uľahčenia vstupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) ak existujú ďalšie závažné dôvody 
domnievať sa, že hostiteľský subjekt 
alebo vzdelávacie zariadenie konajú 
podvodne;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 132
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty odoberú an povolenie v 
týchto prípadoch:

Členské štáty môžu odobrať povolenie na 
pobyt vydané na základe tejto smernice 
alebo odmietnuť jeho obnovenie, ak bolo 
získané podvodne, alebo vždy, keď sa zistí, 
že jeho držiteľ nespĺňal, resp. už nespĺňa 
podmienky vstupu a pobytu stanovené 
v článku 6 a v ďalších príslušných 
článkoch tejto smernice, alebo zotrváva 
na území na iné účely, než na ktoré získal 
povolenie na pobyt, najmä v týchto 
prípadoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty odoberú an povolenie v 
týchto prípadoch:

Členské štáty môžu odobrať povolenie 
v týchto prípadoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak bol hostiteľský subjekt zriadený len (c) ak hostiteľský subjekt slúži len na účel 
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na účel uľahčenia vstupu; uľahčenia vstupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Jean Lambert

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ak hostiteľský subjekt nespĺňa právne 
záväzky týkajúce sa sociálneho 
zabezpečenia a/alebo zdanenia 
stanoveného vo vnútroštátnom práve alebo 
ak vyhlásil konkurz alebo je inak 
nesolventný;

(d) ak hostiteľský subjekt nespĺňa právne 
záväzky týkajúce sa sociálneho 
zabezpečenia a/alebo zdanenia 
stanoveného vo vnútroštátnom práve alebo 
ak vyhlásil konkurz alebo je inak 
nesolventný. Ak k takejto situácii dôjde 
počas štúdia, študent by mal mať 
k dispozícii primeraný čas na nájdenie 
rovnocenného kurzu, ktorý mu umožní 
dokončiť štúdium.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Jean Lambert

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) v prípade študentov, ak sa nerešpektujú 
obmedzenia prístupu k zárobkovej činnosti 
podľa článku 23 alebo ak príslušný študent 
nedosahuje prijateľný pokrok vo svojom 
štúdiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo správnou praxou.

(f) v prípade študentov, ak sa nerešpektujú 
obmedzenia prístupu k zárobkovej činnosti 
podľa článku 23 alebo ak príslušný študent 
nedosahuje prijateľný pokrok vo svojom 
štúdiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo správnou praxou, pričom 
neexistuje presvedčivá poľahčujúca 
okolnosť na vysvetlenie tejto situácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu odobrať povolenie 
z dôvodov verejného poriadku, vnútornej 
bezpečnosti alebo verejného zdravia.

2. Členské štáty môžu odobrať povolenie 
z dôvodov verejného poriadku alebo
vnútornej bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Jean Lambert

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v prípade študentov, ak sa nerešpektujú 
obmedzenia prístupu k zárobkovej činnosti 
podľa článku 23 alebo ak príslušný študent 
nedosahuje prijateľný pokrok vo svojom 
štúdiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo správnou praxou.

(c) v prípade študentov, ak sa nerešpektujú 
obmedzenia prístupu k zárobkovej činnosti 
podľa článku 23 alebo ak príslušný študent 
nedosahuje prijateľný pokrok vo svojom 
štúdiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo správnou praxou, pričom 
neexistuje presvedčivá poľahčujúca 
okolnosť na vysvetlenie tejto situácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Jean Lambert

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. b) 
smernice 2011/98/EÚ majú štátni 
príslušníci tretích krajín právo na to, aby sa 
s nimi zaobchádzalo rovnako ako so 
štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o oblasti 
sociálneho zabezpečenia vrátane rodinných 
dávok, ako sú vymedzené v nariadení č. 
883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia.

1. Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. b) 
smernice 2011/98/EÚ majú štátni 
príslušníci tretích krajín a študenti právo 
na to, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako 
ako so štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o oblasti 
sociálneho zabezpečenia vrátane rodinných 
dávok, ako sú vymedzené v nariadení 
č. 883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. b) 
smernice 2011/98/EÚ majú štátni
príslušníci tretích krajín právo na to, aby sa 
s nimi zaobchádzalo rovnako ako so 
štátnymi príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, pokiaľ ide o oblasti 
sociálneho zabezpečenia vrátane rodinných 
dávok, ako sú vymedzené v nariadení č. 
883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia.

1. Štátni príslušníci tretích krajín majú
právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo 
rovnako ako so štátnymi príslušníkmi 
hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o 
oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane 
rodinných dávok, ako sú vymedzené v 
nariadení č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia 
v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b) 
smernice 2011/98/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1a (nový)



AM\1002688SK.doc 33/41 PE519.478v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Dobrovoľníci, platení a neplatení 
stážisti a aupairi, bez ohľadu na to, či 
majú v súlade s právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom povolenie 
pracovať, majú právo na to, aby sa s nimi 
zaobchádzalo rovnako ako so štátnymi 
príslušníkmi hostiteľského členského 
štátu, pokiaľ ide o oblasti sociálneho 
zabezpečenia, ako je vymedzené v 
nariadení č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Žiaci, dobrovoľníci, neplatení stážisti a 
aupairi bez ohľadu na to, či majú v súlade s 
právom Únie alebo vnútroštátnym právom 
povolenie pracovať, majú právo na rovnaké 
zaobchádzanie, pokiaľ ide o prístup k 
tovarom a službám a ponuku tovarov a 
služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti, s 
výnimkou postupov na získanie ubytovania 
podľa vnútroštátneho práva.

2. Študenti, žiaci, dobrovoľníci, neplatení 
stážisti a aupairi bez ohľadu na to, či majú 
v súlade s právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom povolenie pracovať, 
majú právo na rovnaké zaobchádzanie, 
pokiaľ ide o prístup k tovarom a službám a 
ponuku tovarov a služieb, ktorá je k 
dispozícii verejnosti, s výnimkou postupov 
na získanie ubytovania podľa 
vnútroštátneho práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát určí maximálny 
počet hodín za týždeň alebo dní alebo 
mesiacov za rok, počas ktorých možno 
vykonávať túto činnosť, pričom to nesmie 
byť menej ako 20 hodín za týždeň alebo 
tomu zodpovedajúci počet dní alebo 
mesiacov za rok.

3. Každý členský štát určí maximálny 
počet hodín za týždeň alebo dní alebo 
mesiacov za rok, počas ktorých možno 
vykonávať túto činnosť, pričom to nesmie 
byť menej ako 10 hodín za týždeň alebo 
tomu zodpovedajúci počet dní alebo 
mesiacov za rok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po skončení výskumu alebo štúdia v 
členskom štáte majú štátni príslušníci 
tretích krajín právo zostať na území 
členského štátu počas obdobia 12 mesiacov 
s cieľom hľadať si prácu alebo založiť 
podnik, ak sú stále splnené podmienky 
stanovené v článku 6 písm. a) a písm. c) až 
f). V období od troch do šesť mesiacov 
orgány môžu štátnych príslušníkov tretích 
krajín požiadať, aby predložili dôkaz, že 
pokračujú v hľadaní zamestnania alebo 
zakladajú podnik. Po 6 mesiacoch orgány 
môžu štátnych príslušníkov tretích krajín 
požiadať o ďalšie predloženie dokladu, že 
majú reálnu šancu zamestnať sa alebo 
založiť podnik.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že po
skončení výskumu alebo štúdia v členskom 
štáte majú štátni príslušníci tretích krajín 
právo zostať na území členského štátu 
počas obdobia 6 až 12 mesiacov s cieľom 
hľadať si prácu alebo založiť podnik, ak sú 
stále splnené podmienky stanovené 
v článku 6 písm. a) a písm. c) až f) a ak 
dokážu zaopatriť seba, prípadne svojich 
rodinných príslušníkov. V období od troch 
do šesť mesiacov orgány môžu štátnych 
príslušníkov tretích krajín požiadať, aby 
predložili dôkaz, že pokračujú v hľadaní 
zamestnania alebo zakladajú podnik. Po 6 
mesiacoch orgány môžu štátnych 
príslušníkov tretích krajín požiadať o 
ďalšie predloženie dokladu, že majú reálnu 
šancu zamestnať sa alebo založiť podnik.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Nadja Hirsch
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Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Po skončení výskumu alebo štúdia v 
členskom štáte majú štátni príslušníci 
tretích krajín právo zostať na území 
členského štátu počas obdobia 12 mesiacov
s cieľom hľadať si prácu alebo založiť 
podnik, ak sú stále splnené podmienky 
stanovené v článku 6 písm. a) a písm. c) až 
f). V období od troch do šesť mesiacov 
orgány môžu štátnych príslušníkov tretích 
krajín požiadať, aby predložili dôkaz, že 
pokračujú v hľadaní zamestnania alebo 
zakladajú podnik. Po 6 mesiacoch orgány 
môžu štátnych príslušníkov tretích krajín 
požiadať o ďalšie predloženie dokladu, že 
majú reálnu šancu zamestnať sa alebo 
založiť podnik.

Po skončení výskumu alebo štúdia v 
členskom štáte majú štátni príslušníci 
tretích krajín právo zostať na území 
členského štátu počas obdobia minimálne 
18 mesiacov s cieľom hľadať si prácu 
alebo založiť podnik, ak sú stále splnené 
podmienky stanovené v článku 6 písm. a) 
a písm. c) až f). V období od troch do šesť 
mesiacov orgány môžu štátnych 
príslušníkov tretích krajín požiadať, aby 
predložili dôkaz, že pokračujú v hľadaní 
zamestnania alebo zakladajú podnik. Po 6 
mesiacoch orgány môžu štátnych 
príslušníkov tretích krajín požiadať o 
ďalšie predloženie dokladu, že majú reálnu 
šancu zamestnať sa alebo založiť podnik.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu požadovať, aby 
podniky založené štátnymi príslušníkmi 
tretej krajiny spĺňali určité podmienky, 
s cieľom uistiť sa, že ide o skutočný 
podnik.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Nadja Hirsch
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Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Po skončení výskumu alebo štúdia v 
členskom štáte majú štátni príslušníci 
tretích krajín právo zostať na území 
členského štátu počas obdobia minimálne 
12 mesiacov s cieľom hľadať si prácu 
alebo založiť podnik, ak sú stále splnené 
podmienky stanovené v článku 6 písm. a) 
a písm. c) až f). V období od troch do šesť 
mesiacov sa od štátnych príslušníkov 
tretích krajín môže vyžadovať, aby 
predložili dôkaz, že pokračujú v hľadaní 
zamestnania alebo zakladajú podnik. Po 6 
mesiacoch sa od štátnych príslušníkov 
tretích krajín môže vyžadovať ďalšie 
predloženie dokladu o tom, že majú 
reálnu šancu zamestnať sa alebo založiť 
podnik.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 25 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Rodinní príslušníci výskumných 
pracovníkov

Rodinní príslušníci výskumných 
pracovníkov a študentov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
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Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 3 ods. 1 a článku 8
smernice 2003/86/ES sa zlúčenie rodiny 
neviaže na požiadavku, aby držiteľ 
povolenia na pobyt na účely výskumu mal 
odôvodnené predpoklady na získanie práva 
na trvalý pobyt a aby mal za sebou určitú 
minimálnu dobu pobytu.

1. Odchylne od článku 3 ods. 1 a článku 8 
smernice 2003/86/ES sa zlúčenie rodiny 
neviaže na požiadavku, aby držiteľ 
povolenia na pobyt na účely výskumu 
alebo štúdia mal odôvodnené predpoklady 
na získanie práva na trvalý pobyt a aby mal 
za sebou určitú minimálnu dobu pobytu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od článku 5 ods. 4 prvého 
pododseku smernice 2003/86/ES sa 
povolenia pre rodinných príslušníkov 
udelia, ak sú splnené podmienky zlúčenia 
rodiny, najneskôr do 90 dní odo dňa 
podania žiadosti a do 60 dní odo dňa prvej 
žiadosti pre rodinných príslušníkov 
výskumných pracovníkov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na 
ktorých sa vzťahujú príslušné programy 
Únie vrátane opatrení týkajúcich sa 
mobility.

3. Odchylne od článku 5 ods. 4 prvého 
pododseku smernice 2003/86/ES sa 
povolenia pre rodinných príslušníkov 
udelia, ak sú splnené podmienky zlúčenia 
rodiny, najneskôr do 90 dní odo dňa 
podania žiadosti a do 60 dní odo dňa prvej 
žiadosti pre rodinných príslušníkov 
výskumných pracovníkov a študentov, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín, na ktorých sa vzťahujú príslušné 
programy Únie vrátane opatrení týkajúcich 
sa mobility.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Jean Lambert
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
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Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku 13 ods. 2 a 3 
smernice 2003/86/ES doba platnosti 
povolení pre rodinných príslušníkov je 
rovnaká ako doba platnosti povolenia 
udeleného výskumnému pracovníkovi, 
pokiaľ to umožňuje platnosť ich 
cestovných dokladov.

4. Odchylne od článku 13 ods. 2 a 3 
smernice 2003/86/ES je doba platnosti 
povolení pre rodinných príslušníkov 
rovnaká ako doba platnosti povolenia 
udeleného výskumnému pracovníkovi 
alebo študentovi, pokiaľ to umožňuje 
platnosť ich cestovných dokladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 26 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Právo na mobilitu medzi členskými 
štátmi pre výskumných pracovníkov, 
študentov a platených stážistov 

Právo na mobilitu medzi členskými štátmi 
pre výskumných pracovníkov, študentov, 
platených a neplatených stážistov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bol 
prijatý ako výskumný pracovník podľa 
tejto smernice, má možnosť vykonať časť 
svojho výskumu v inom členskom štáte za 
podmienok stanovených v tomto článku.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bol 
prijatý ako výskumný pracovník podľa 
tejto smernice, má počas obdobia platnosti 
dlhodobých víz a povolenia na pobyt 
možnosť vykonať časť svojho výskumu v 
inom členskom štáte za podmienok 
stanovených v tomto článku.



AM\1002688SK.doc 39/41 PE519.478v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa výskumný pracovník zdržiava 
v inom členskom štáte po dobu do šiestich 
mesiacov, výskum sa môže vykonávať na 
základe dohody o hosťovaní uzavretej 
v prvom členskom štáte za predpokladu, že 
bude mať dostatok zdrojov v druhom 
členskom štáte a nepredstavuje ohrozenie 
verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti 
alebo verejného zdravia v druhom 
členskom štáte.

Ak sa výskumný pracovník zdržiava 
v inom členskom štáte po dobu do šiestich 
mesiacov, výskum sa môže vykonávať na 
základe dohody o hosťovaní uzavretej 
v prvom členskom štáte za predpokladu, že 
bude mať dostatok zdrojov v druhom 
členskom štáte a nepredstavuje ohrozenie 
verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti 
alebo verejného zdravia v druhom 
členskom štáte. Pred odchodom do iného 
členského štátu na výskumné účely musí 
výskumný pracovník stráviť aspoň jeden 
mesiac v prvom členskom štáte. 
Výskumné zariadenie v prvom členskom 
štáte nenesie žiadnu zodpovednosť za 
výskumného pracovníka počas jeho 
pobytu v inom členskom štáte, ak nebolo 
dohodnuté inak. Ak zmluva o hosťovaní 
alebo pracovná zmluva v prvom členskom 
štáte nezahŕňa pobyt v inom členskom 
štáte alebo naň nie je vhodná, mala by sa 
podpísať nová zmluva, podľa možnosti aj 
s prijímajúcim výskumným zariadením 
v druhom členskom štáte. Druhý členský 
štát by mal byť zvyčajne iba oboznámený 
so vstupom výskumného pracovníka, keď 
mu však tento členský štát odoprie pobyt, 
výskumný pracovník sa musí na vlastné 
náklady vrátiť do prvého členského štátu, 
ak nebolo dohodnuté inak.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 155
Nadja Hirsch

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Počas období presahujúcich tri mesiace, ale 
nepresahujúcich šesť mesiacov, sa 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
bol prijatý ako študent alebo ako platený 
stážista podľa tejto smernice umožní 
absolvovať časť odborného vzdelávania v 
inom členskom štáte za predpokladu, že 
pred presunom do uvedeného členského 
štátu predloží príslušnému orgánu druhého 
členského štátu tieto doklady:

Počas období presahujúcich tri mesiace, ale 
nepresahujúcich šesť mesiacov, sa 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
bol prijatý ako študent alebo ako platený a 
neplatený stážista podľa tejto smernice,
umožní absolvovať časť odborného 
vzdelávania v inom členskom štáte za 
predpokladu, že pred presunom do 
uvedeného členského štátu predloží 
príslušnému orgánu druhého členského 
štátu tieto doklady:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Antigoni Papadopoulou

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) má trvalé a pravidelné zdroje, ktoré sú 
dostatočné na to, aby uživil seba a svojich 
rodinných príslušníkov bez toho, aby boli 
odkázaní na sociálnu pomoc dotknutého 
členského štátu.

(b) (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány členských štátov 
rozhodnú o úplnej žiadosti o povolenie a čo 
najskôr, ale najneskôr do 60 dní odo dňa, 
keď bola podaná žiadosť, a do 30 dní v 
prípade výskumných pracovníkov a 
študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín a na ktorých sa vzťahujú 
programy Únie vrátane opatrení týkajúcich 
sa mobility, a písomne informujú žiadateľa 
v súlade s oznamovacími postupmi 
stanovenými vo vnútroštátnom práve 
dotknutého členského štátu.

1. Príslušné orgány členských štátov 
rozhodnú o úplnej žiadosti o povolenie a čo 
najskôr, ale najneskôr do 90 dní odo dňa, 
keď bola podaná žiadosť, a do 45 dní v 
prípade výskumných pracovníkov a 
študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín a na ktorých sa vzťahujú 
programy Únie vrátane opatrení týkajúcich 
sa mobility, písomne informujú žiadateľa 
v súlade s oznamovacími postupmi 
stanovenými vo vnútroštátnom práve 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty uvedú do účinnosti zákony,
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [dvoch rokov po 
nadobudnutí účinnosti]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [troch rokov po 
nadobudnutí účinnosti]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení.
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