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Pozměňovací návrh 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Chybí-li horizontální právní úprava 
Společenství, práva státních příslušníků 
třetích zemí se liší podle toho, ve kterém 
členském státě vykonávají práci a jaká je 
jejich státní příslušnost. Nemají stejná 
práva jako státní příslušníci členského státu 
nebo jiní občané EU. S cílem dále 
rozvinout soudržnou přistěhovatelskou 
politiku, snížit rozdíl v právech, která mají 
občané EU a státní příslušníci třetích zemí, 
jenž legálně pracují, a doplnit stávající 
acquis v oblasti přistěhovatelství by měl
být stanoven soubor práv, zejména formou 
označení oblastí politik, ve kterých je 
poskytnuto rovné zacházení jako
s vlastními občany pro pracovníky z třetích 
zemí, kteří byli legálně přijati do členského 
státu, ale nejsou zatím dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty. Cílem takových 
ustanovení je zavést rovné podmínky
v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci 
třetích zemí, kteří legálně pracují
v členských státech přispívají evropskému 
hospodářství prostřednictvím své práce
a daňovými odvody a mají sloužit i jako 
záruka, která omezí nekalou soutěž mezi 
vlastními občany a státními příslušníky 
třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného 
vykořisťování.

(9) Chybí-li horizontální právní úprava 
Společenství, práva státních příslušníků 
třetích zemí se liší podle toho, ve kterém 
členském státě vykonávají práci a jaká je 
jejich státní příslušnost. Nemají stejná 
práva jako státní příslušníci členského státu 
nebo jiní občané EU. S cílem dále 
rozvinout soudržnou přistěhovatelskou 
politiku, snížit rozdíl v právech, která mají 
občané EU a státní příslušníci třetích zemí, 
jenž legálně pracují, a doplnit stávající 
acquis v oblasti přistěhovatelství by měl 
být stanoven soubor práv, zejména formou 
označení oblastí politik, ve kterých je 
poskytnuto rovné zacházení jako
s vlastními občany pro pracovníky z třetích 
zemí, kteří byli legálně přijati do členského 
státu, ale nejsou zatím dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty. Cílem takových 
ustanovení je zavést rovné podmínky
v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci 
třetích zemí, kteří legálně pracují
v členských státech přispívají evropskému 
hospodářství prostřednictvím své práce
a daňovými odvody a mají sloužit i jako 
záruka, která omezí nekalou soutěž mezi 
vlastními občany a státními příslušníky 
třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného 
vykořisťování. Definice „pracovníka
z třetí země“, jak je uvedena v čl. 2 písm. 
b) této směrnice, znamená, aniž je dotčen 
výklad pojmu pracovní poměr v jiných 
právních předpisech EU, jakéhokoli 
státního příslušníka třetí země, který byl 
přijat na území členského státu, 
oprávněně na něm pobývá a je oprávněn 
pracovat v rámci placeného pracovního 
poměru podle vnitrostátního práva a/nebo
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v souladu s vnitrostátními zvyklostmi
v tomto členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto návrhu je vyjasnění, že definice „pracovníka z třetí země“ nesmí ovlivnit 
výklad pojmu pracovní poměr v žádném jiném právním nástroji EU, neboť v rámci 
pracovního práva EU neexistuje jednotná definice pojmu „pracovní poměr“. Kromě toho se 
definice navržená Komisí jeví jako odlišná od obvyklých definic uplatňovaných alespoň
v některých členských státech.

Pozměňovací návrh 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Chybí-li horizontální právní úprava 
Společenství, práva státních příslušníků 
třetích zemí se liší podle toho, ve kterém 
členském státě vykonávají práci a jaká je 
jejich státní příslušnost. Nemají stejná 
práva jako státní příslušníci členského státu 
nebo jiní občané EU. S cílem dále 
rozvinout soudržnou přistěhovatelskou 
politiku, snížit rozdíl v právech, která mají
občané EU a státní příslušníci třetích zemí, 
jenž legálně pracují, a doplnit stávající 
acquis v oblasti přistěhovatelství by měl 
být stanoven soubor práv, zejména formou 
označení oblastí politik, ve kterých je 
poskytnuto rovné zacházení jako
s vlastními občany pro pracovníky z třetích 
zemí, kteří byli legálně přijati do členského 
státu, ale nejsou zatím dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty. Cílem takových 
ustanovení je zavést rovné podmínky
v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci 
třetích zemí, kteří legálně pracují
v členských státech, přispívají evropskému 
hospodářství prostřednictvím své práce

(9) Chybí-li horizontální právní úprava 
Společenství, práva státních příslušníků 
třetích zemí se liší podle toho, ve kterém 
členském státě vykonávají práci a jaká je 
jejich státní příslušnost. Nemají stejná 
práva jako státní příslušníci členského státu 
nebo jiní občané EU. S cílem dále 
rozvinout soudržnou přistěhovatelskou 
politiku, snížit rozdíl v právech, která mají 
občané EU a státní příslušníci třetích zemí, 
jenž legálně pracují, a doplnit stávající 
acquis v oblasti přistěhovatelství by měl 
být stanoven soubor práv, zejména formou 
označení oblastí politik, ve kterých je 
poskytnuto rovné zacházení jako
s vlastními občany pro pracovníky z třetích 
zemí, kteří byli legálně přijati do členského 
státu, ale nejsou zatím dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty. Cílem takových 
ustanovení je zavést rovné podmínky
v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci 
třetích zemí přispívají evropské společnosti
a pomáhají bojovat proti nekalé soutěži 
mezi vlastními občany a státními 
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a daňovými odvody a mají sloužit i jako 
záruka, která omezí nekalou soutěž mezi 
vlastními občany a státními příslušníky 
třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného 
vykořisťování.

příslušníky třetích zemí, jež vyplývá
z jejich možného vykořisťování.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Chybí-li horizontální právní úprava 
Společenství, práva státních příslušníků 
třetích zemí se liší podle toho, ve kterém 
členském státě vykonávají práci a jaká je 
jejich státní příslušnost. Nemají stejná 
práva jako státní příslušníci členského státu 
nebo jiní občané EU. S cílem dále 
rozvinout soudržnou přistěhovatelskou 
politiku, snížit rozdíl v právech, která mají 
občané EU a státní příslušníci třetích zemí, 
jenž legálně pracují, a doplnit stávající 
acquis v oblasti přistěhovatelství by měl 
být stanoven soubor práv, zejména formou 
označení oblastí politik, ve kterých je 
poskytnuto rovné zacházení jako
s vlastními občany pro pracovníky z třetích 
zemí, kteří byli legálně přijati do členského 
státu, ale nejsou zatím dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty. Cílem takových 
ustanovení je zavést rovné podmínky
v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci 
třetích zemí, kteří legálně pracují
v členských státech, přispívají evropskému 
hospodářství prostřednictvím své práce
a daňovými odvody a mají sloužit i jako 
záruka, která omezí nekalou soutěž mezi 
vlastními občany a státními příslušníky 
třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného 
vykořisťování.

(9) ) Chybí-li horizontální právní úprava 
Společenství, práva státních příslušníků 
třetích zemí se liší podle toho, ve kterém 
členském státě vykonávají práci a jaká je 
jejich státní příslušnost. Nemají stejná 
práva jako státní příslušníci členského státu 
nebo jiní občané EU. S cílem dále 
rozvinout soudržnou přistěhovatelskou 
politiku, snížit rozdíl v právech, která mají 
občané EU a státní příslušníci třetích zemí, 
jenž legálně pracují, a doplnit stávající 
acquis v oblasti přistěhovatelství by měl 
být stanoven soubor práv, zejména formou 
označení oblastí politik, ve kterých je 
poskytnuto rovné zacházení jako
s vlastními občany pro pracovníky z třetích 
zemí, kteří byli legálně přijati do členského 
státu, ale nejsou zatím dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty. Cílem takových 
ustanovení je zavést rovné podmínky
v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci 
třetích zemí, kteří legálně pracují
v členských státech, přispívají legálnímu 
trhu práce a evropskému hospodářství 
prostřednictvím své práce a daňovými 
odvody a mají sloužit i jako záruka, která 
omezí nekalou soutěž mezi vlastními 
občany a státními příslušníky třetích zemí, 
jež vyplývá z jejich možného 
vykořisťování.
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Pozměňovací návrh 19
Jean Lambert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří 
vykonávají práci na území členského státu, 
by měli požívat rovné zacházení, pokud jde
o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního 
zabezpečení jsou vymezena nařízením 
Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 
859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým 
se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71
a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato 
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 
jejich státní příslušnosti, rozšiřuje 
působnost nařízení (EHS) č. 1408/1971 na 
státní příslušníky třetích zemí, kteří mají 
oprávněný pobyt v Evropské unii a kteří se 
nacházejí v přeshraniční situaci. 
Ustanovení o rovném zacházení v této 
směrnici, pokud jde o dávky sociálního 
zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby 
přicházející do členského státu přímo 
ze třetí země. Směrnice by však neměla 
přinášet více práv, než které přiznávají 
stávající právní předpisy Společenství
v oblasti sociálního zabezpečení státním 
příslušníkům třetí země, kteří mají 
přeshraniční prvek mezi členskými státy.

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří 
vykonávají práci na území členského státu, 
by měli požívat rovné zacházení, pokud jde
o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního 
zabezpečení jsou vymezena nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Nařízení Rady (ES) č. 
859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým 
se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71
a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato 
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 
jejich státní příslušnosti, rozšiřuje 
působnost nařízení (EHS) č. 1408/1971 na 
státní příslušníky třetích zemí, kteří mají 
oprávněný pobyt v Evropské unii a kteří se 
nacházejí v přeshraniční situaci. 
Ustanovení o rovném zacházení v této 
směrnici, pokud jde o dávky sociálního 
zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby 
přicházející do členského státu přímo 
ze třetí země. 

Or. en
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Odůvodnění

O tomto tématu se dále jedná v rámci aktualizace příslušného nařízení; v tomto bodu 
odůvodnění bychom neměli tato jednání předjímat.

Pozměňovací návrh 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří 
vykonávají práci na území členského státu, 
by měli požívat rovné zacházení, pokud jde
o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního 
zabezpečení jsou vymezena nařízením 
Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 
859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým 
se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71
a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato 
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 
jejich státní příslušnosti, rozšiřuje 
působnost nařízení (EHS) č. 1408/1971 na 
státní příslušníky třetích zemí, kteří mají 
oprávněný pobyt v Evropské unii a kteří se 
nacházejí v přeshraniční situaci. 
Ustanovení o rovném zacházení v této 
směrnici, pokud jde o dávky sociálního 
zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby 
přicházející do členského státu přímo 
ze třetí země. Směrnice by však neměla 
přinášet více práv, než které přiznávají 
stávající právní předpisy Společenství
v oblasti sociálního zabezpečení státním 
příslušníkům třetí země, kteří mají 
přeshraniční prvek mezi členskými státy.

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří 
vykonávají práci na území členského státu, 
by měli požívat rovné zacházení, pokud jde
o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního 
zabezpečení jsou vymezena nařízením 
Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 
859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým 
se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71
a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato 
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 
jejich státní příslušnosti, rozšiřuje 
působnost nařízení (EHS) č. 1408/1971 na 
státní příslušníky třetích zemí, kteří mají 
oprávněný pobyt v Evropské unii a kteří se 
nacházejí v přeshraniční situaci. 
Ustanovení o rovném zacházení v této 
směrnici, pokud jde o dávky sociálního 
zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby 
vstupující do členského státu přímo 
ze třetího státu, avšak umožňují členským 
státům omezit rovné zacházení na 
zaměstnané osoby. Směrnice by však 
neměla ani přinášet více práv, než které 
přiznávají stávající právní předpisy 
Společenství v oblasti sociálního 
zabezpečení státním příslušníkům třetí 
země, kteří mají přeshraniční prvek mezi 
členskými státy, ani omezovat pravomoc 
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členských států uspořádat jejich systémy 
sociálního zabezpečení a stanovovat 
podmínky, za nichž je osoba pojištěna
v systému sociálního zabezpečení.
Směrnice by dále neměla udělovat práva 
týkající se situací, které jsou mimo oblast 
působnosti právních předpisů Unie, 
například pokud jde o rodinné příslušníky 
pobývající ve třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska rozsahu uplatňování směrnice – např. pokrývá osoby, které vstupují do členského 
státu za účelem zaměstnání, ale také ty osoby, jejichž povolení k pobytu jim umožňuje 
pracovat – je mimořádně důležité, aby existence systému sociálního zabezpečení na základě 
pobytu byla v článku 12 řešena zachováním možnosti členských států omezit poskytování 
rovného zacházení s ohledem na sociální zabezpečení na zaměstnané osoby, aby se zabránilo 
významným a hlubokým změnám systémů sociálního zabezpečení vycházejících z pobytu.

Pozměňovací návrh 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří 
vykonávají práci na území členského státu, 
by měli požívat rovné zacházení, pokud jde
o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního 
zabezpečení jsou vymezena nařízením 
Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 
859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým 
se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71
a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato 
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 
jejich státní příslušnosti, rozšiřuje 

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří 
vykonávají práci na území členského státu, 
by měli požívat rovné zacházení, pokud jde
o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního 
zabezpečení jsou vymezena nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Ustanovení o rovném 
zacházení v této směrnici, pokud jde
o dávky sociálního zabezpečení, se 
vztahují rovněž na osoby přicházející do 
členského státu přímo ze třetí země. 
Směrnice by však neměla přinášet více 
práv, než která přiznávají stávající právní 
předpisy Společenství v oblasti sociálního 
zabezpečení státním příslušníkům třetí 



AM\810515CS.doc 9/18 PE440.019v01-00

CS

působnost nařízení (EHS) č. 1408/1971 
na státní příslušníky třetích zemí, kteří 
mají oprávněný pobyt v Evropské unii
a kteří se nacházejí v přeshraniční situaci.
Ustanovení o rovném zacházení v této 
směrnici, pokud jde o dávky sociálního 
zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby 
přicházející do členského státu přímo 
ze třetí země. Směrnice by však neměla 
přinášet více práv, než které přiznávají 
stávající právní předpisy Společenství
v oblasti sociálního zabezpečení státním 
příslušníkům třetí země, kteří mají 
přeshraniční prvek mezi členskými státy.

země, kteří mají přeshraniční prvek mezi 
členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Novým právním předpisem o koordinaci systémů sociálního zabezpečení bude nařízení (ES) 
883/2004.

Pozměňovací návrh 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Právo EU neomezuje pravomoc 
členských států týkající uspořádat jejich 
systémy sociálního zabezpečení. Při 
nedostatečné harmonizaci na úrovni EU 
mají právní předpisy každého členského 
státu stanovit podmínky, za nichž jsou 
dávky sociálního zabezpečení 
poskytovány, a také výši těchto dávek
a období, po které jsou poskytovány. 
Členské státy by však při výkonu této 
pravomoci měly dodržovat soulad
s právem EU. Státní příslušníci třetích 
zemí, na něž se tato směrnice vztahuje, by 
měli splňovat podmínky stanovené 
právními předpisy příslušného členského 
státu v souvislosti s příslušností k systému 
sociálního zabezpečení nebo s nárokem 
na určitou dávku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jean Lambert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Členské státy by měly ratifikovat 
Mezinárodní úmluvu o ochraně práv 
všech migrujících pracovníků a členů 
jejich rodin, kterou přijalo Valné 
shromáždění Organizace spojených 
národů dne 18. prosince 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „pracovníkem z třetí země“ každý 
státní příslušník třetí země, který byl přijat 
na území členského státu a je oprávněn
v tomto členském státu pracovat; 

(b) „pracovníkem z třetí země“, aniž je 
dotčen výklad pojmu pracovní poměr
v jiných právních předpisech EU, každý 
státní příslušník třetí země, který byl přijat 
na území členského státu, oprávněně na 
něm pobývá a je oprávněn v tomto 
členském státu pracovat v rámci placeného 
pracovního poměru podle vnitrostátního 
práva a/nebo v souladu s vnitrostátními 
zvyklostmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na které se vztahuje směrnice 96/71/ES 
po dobu, po kterou jsou vysláni;

b) na které se vztahuje směrnice 96/71/ES 
po dobu, po kterou jsou vysláni; tato 
směrnice nemá vliv na pravomoc 
členských států týkající se přístupu
a přijímání příslušníků třetích zemí na 
jejich trhu práce. Touto směrnicí není 
omezeno právo členských států 
zachovávat nebo zavádět pravidla týkající 
se přistěhovalectví zaměřená na trh práce
v jednotlivých státech.

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění, že navrhovaná směrnice v souvislosti se směrnicí 96/71/ES nemá vliv na pravomoc 
členských států v souvislosti s přijímáním příslušníků třetích zemí na jejich vnitrostátní trhy 
práce, je naprosto nezbytné. Nesmí být narušeno právo členských států rozhodovat
o přijímání na jejich trh práce. 

Pozměňovací návrh 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pracovní podmínky, včetně mzdy
a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce
a zdraví na pracovišti;

a) pracovní podmínky, včetně mzdy, 
dovolené, pracovní doby a výpovědi, 
podmínek bezpečnosti práce a zdraví na 
pracovišti, s přihlédnutím k platným 
obecným kolektivním smlouvám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Pascale Gruny

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pracovní podmínky, včetně mzdy
a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce
a zdraví na pracovišti;

a) pracovní podmínky, včetně mzdy, 
výpovědi, podmínek bezpečnosti práce
a zdraví na pracovišti, pracovní doby, 
placené dovolené, disciplinárního práva;

Or. fr

Odůvodnění

Rozšířit předpoklad rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou 
vymezena nařízením Rady (EHS) č. 
1408/71 ze dne 14. června 1971
o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 
859/2003 rozšiřující působnost ustanovení 
nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení 
(EHS) č. 574/72 na státní příslušníky 
třetích zemí, na které se tato ustanovení 
dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich 
státní příslušnosti, se použije obdobně;

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou 
vymezena nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze 
dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení;

Or. en
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Odůvodnění

Novým právním předpisem o koordinaci systémů sociálního zabezpečení bude nařízení (ES) 
883/2004.

Pozměňovací návrh 29
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou 
vymezena nařízením Rady (EHS) č. 
1408/71 ze dne 14. června 1971
o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 
859/2003 rozšiřující působnost ustanovení 
nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení 
(EHS) č. 574/72 na státní příslušníky 
třetích zemí, na které se tato ustanovení 
dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich 
státní příslušnosti, se použije obdobně;

e) ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů týkající se odvětví sociálního 
zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Také doprovodné předpisy 
rozšiřující koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení na státní příslušníky třetích 
zemí, na které se tato ustanovení dosud 
nevztahovala pouze z důvodu jejich státní 
příslušnosti a kteří oprávněně pobývají
v přeshraniční situaci v rámci EU, se 
použijí obdobně;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) přístup k veřejným prostředkům
a službám včetně získávání ubytování
a pomoci poskytované pracovními úřady.

h) přístup k veřejným prostředkům
a službám včetně získávání ubytování
a pomoci a poradenství nabízeného
pracovními úřady podle ustanovení 
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vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) omezují práva stanovená v odstavci 1 
předloženého článku podle svého 
vnitrostátního práva; 

Or. de

Odůvodnění

Ze zásady subsidiarity vyplývá, že členským státům musí být ponechána možnost upravovat 
širší práva státních příslušníků třetích zemí. Je však třeba stanovit alespoň jednu rozsáhlou 
možnost omezení práv zakotvených v čl. 12 odst. 1 prostřednictvím členských států. 

Pozměňovací návrh 32
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou omezit rovné 
zacházení jako s občany tak, že:

2. Členské státy mohou omezit rovné 
zacházení jako s občany pouze v těchto 
případech:

Or. en



AM\810515CS.doc 15/18 PE440.019v01-00

CS

Pozměňovací návrh 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. 
h), pokud jde o ubytování ve veřejných 
kapacitách na případy, ve kterých státní 
příslušník třetí země pobývá nebo má 
právo pobytu na území státu po dobu 
nejméně tří let;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. 
h), pokud jde o ubytování ve veřejných 
kapacitách na případy, ve kterých státní 
příslušník třetí země pobývá nebo má 
právo pobytu na území státu po dobu 
nejméně tří let;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) omezí práva poskytnutá v odst. 1 
písm. a), b) a g) na ty pracovníky z třetích 
zemí, kteří jsou již zaměstnáni;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 
písm. e) na ty pracovníky z třetích zemí, 
kteří jsou již zaměstnáni vyjma dávek
v nezaměstnanosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 
písm. e) na ty pracovníky z třetích zemí, 
kteří jsou již zaměstnáni, vyjma dávek
v nezaměstnanosti.

e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 
písm. e) s výjimkou dávek
v nezaměstnanosti pro osoby, jejichž 
nárok vyplývá z předchozího zaměstnání
v příslušném členském státě, na ty 
příslušníky třetích zemí, kteří jsou již 
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zaměstnáni.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska rozsahu uplatňování směrnice – např. pokrývá osoby, které vstupují do členského 
státu za účelem zaměstnání, ale také ty osoby, jejichž povolení k pobytu jim umožňuje 
pracovat – je mimořádně důležité, aby existence systému sociálního zabezpečení na základě 
pobytu byla v článku 12 řešena zachováním možnosti členských států omezit poskytování 
rovného zacházení s ohledem na sociální zabezpečení na zaměstnané osoby, aby se zabránilo 
významným a hlubokým změnám systémů sociálního zabezpečení vycházejících z pobytu.

Pozměňovací návrh 38
Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pracovníci z třetích zemí stěhující se 
do třetí země nebo pozůstalí po takovém 
pracovníkovi pobývající v třetích zemích, 
kteří odvozují svá práva od pracovníka, 
obdrží v případě stáří, invalidity nebo 
smrti zákonný důchod nebo dávky 
vyplývající z předcházejícího zaměstnání 
pracovníka, na něž vznikl nárok v souladu
s právními předpisy stanovenými v článku 
3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004, za 
stejných podmínek a podle stejné výměry 
jako státní příslušníci dotčených 
členských států, kteří se odstěhují do třetí 
země. Členské státy mohou toto 
ustanovení uplatňovat podmíněně
v souvislosti s existencí dvoustranných 
dohod, které uznávají vzájemný převod 
důchodů a kde je stanovena technická 
spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy učiní kroky nezbytné
k tomu, aby jakékoli porušení práv 
stanovených touto směrnicí mohlo být 
právně napadnuto. 

Or. en


