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Predlog spremembe 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

proti nelojalni konkurenci med lastnimi 
državljani in državljani tretjih držav, ki 
lahko nastane zaradi izkoriščanja slednjih.

Or. en

Predlog spremembe 18
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 19
Jean Lambert

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Državljani tretjih držav, ki delajo na 
ozemlju države članice, morajo biti 
upravičeni do enakega obravnavanja glede 
socialne varnosti. Področja socialne 
varnosti so opredeljena v Uredbi (ES) št. 
883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti. Uredba Sveta 
(ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o 
razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 
in Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane 
tretjih držav, za katere navedene določbe 
ne veljajo le na podlagi njihovega 
državljanstva, razširja določbe Uredbe 
(EGS) št. 1408/1971 na državljane tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo v Evropski 
uniji in so v čezmejnem položaju. Določbe 
o enakem obravnavanju glede socialne 
varnosti v tej direktivi se uporabljajo tudi 
za osebe, ki pridejo v državo članico 
neposredno iz tretje države. 

Or. en

Obrazložitev

To vprašanje se obravnava ob posodabljanju ustrezne uredbe. S to uvodno določbo ne smemo
prehiteti teh pogajanj.
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Predlog spremembe 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Državljani tretjih držav, ki delajo na 
ozemlju države članice, morajo biti 
upravičeni do enakega obravnavanja glede 
socialne varnosti. Področja socialne 
varnosti so opredeljena v Uredbi Sveta 
(EGS) št. 1408/1971 z dne 14. junija 1971 
o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe, samozaposlene osebe in 
njihove družinske člane, ki se gibljejo v 
Skupnosti. Uredba Sveta (ES) št. 859/2003 
z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb 
Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) 
št. 574/72 na državljane tretjih držav, za 
katere navedene določbe ne veljajo le na 
podlagi njihovega državljanstva, razširja 
določbe Uredbe (EGS) št. 1408/1971 na 
državljane tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo v Evropski uniji in so v 
čezmejnem položaju. Določbe o enakem 
obravnavanju glede socialne varnosti v tej 
direktivi se uporabljajo tudi za osebe, ki 
vstopijo v državo članico neposredno iz 
tretje države, državi članici pa dovoljujejo, 
da enako obravnavanje omejijo le na 
zaposlene. Kljub temu pa Direktiva ne sme 
priznavati več pravic, kot jih že zagotavlja 
obstoječa zakonodaja Skupnosti na 
področju socialne varnosti za državljane 
tretjih držav, ki imajo čezmejne elemente 
med državami članicami, niti ne sme 
omejiti pristojnosti držav članic, da 
organizirajo svoje sisteme socialne 
varnosti in določijo pogoje, v skladu s 
katerimi postanejo osebe vključene v 
sistem socialne varnosti. Ta direktiva tudi 
ne bi smela zagotavljati pravic v zvezi s 
položaji zunaj področja uporabe 
zakonodaje EU, denimo v zvezi z 
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družinskimi člani, ki prebivajo v tretji 
državi.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju področja uporabe direktive, to je, da velja za osebe, ki vstopijo v državo 
članico zaradi zaposlitve, toda tudi za tiste, katerim dovoljenje za prebivanje omogoča, da 
delajo, je zelo pomembno, da člen 12 obravnava vprašanje obstoja na prebivališču 
temelječega sistema socialne varnosti, pri čemer bi države članice ohranile možnost, da 
enako obravnavanje v zvezi s socialno varnostjo omejijo na zaposlene osebe, da bi se tako 
izognili pomembnim in korenitim spremembam na prebivališču temelječih sistemih socialne 
varnosti.

Predlog spremembe 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Državljani tretjih držav, ki delajo na 
ozemlju države članice, morajo biti 
upravičeni do enakega obravnavanja glede 
socialne varnosti. Področja socialne 
varnosti so opredeljena v Uredbi (ES) št. 
883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti. Določbe o 
enakem obravnavanju glede socialne 
varnosti v tej direktivi se uporabljajo tudi 
za osebe, ki pridejo v državo članico 
neposredno iz tretje države. Kljub temu pa 
Direktiva ne sme priznavati več pravic, kot 
jih že zagotavlja obstoječa zakonodaja 
Skupnosti na področju socialne varnosti za 
državljane tretjih držav, ki imajo čezmejne 
elemente med državami članicami.
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Direktiva ne sme priznavati več pravic, kot 
jih že zagotavlja obstoječa zakonodaja 
Skupnosti na področju socialne varnosti za 
državljane tretjih držav, ki imajo čezmejne 
elemente med državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pravo EU ne omejuje pristojnosti 
držav članic, da same urejajo svoje 
sisteme socialne varnosti. Če ni 
usklajenosti na ravni EU, vsaka država 
članica v svoji zakonodaji določi pogoje za 
odobritev prejemkov socialne varnosti, pa 
tudi višino teh prejemkov in obdobje, za 
katero so odobreni. Vendar bi morale 
države članice pri izvajanju te pristojnosti 
spoštovati pravo EU. Državljani tretjih 
držav, za katere velja ta direktiva, bi 
morali izpolnjevati pogoje, ki jih določa 
zakonodaja pristojne države članice glede 
vključenosti v sistem socialne varnosti ali 
upravičenosti do dajatve.

Or. en
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Predlog spremembe 23
Jean Lambert

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 25
Thomas Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ki so zajeti z Direktivo 96/71/ES, 
dokler so napoteni; direktiva ne posega v 
pristojnosti držav članic v zvezi z 
dostopom in sprejemom državljanov 
tretjih držav na njihov trg dela. Ta 
direktiva ne omejuje pravice držav članic, 
da obdržijo ali uvedejo nacionalne 
predpise za priseljevanje, usmerjene na 
trg dela;

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) delovnih pogojev, vključno s plačo, 
dopustom, delovnim časom in odpovedjo, 
ter tudi glede zdravja in varnosti na 
delovnem mestu, ob upoštevanju splošnih 
veljavnih kolektivnih pogodb;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Pascale Gruny

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) delovnih pogojev, vključno s plačo, 
odpovedjo, ter tudi glede zdravja in 
varnosti na delovnem mestu, delovnega 
časa, plačanega dopusta in disciplinskih 
določb;

Or. fr

Obrazložitev

Širitev okoliščin, v katerih velja enako obravnavanje.

Predlog spremembe 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) področij socialne varnosti, kakor so 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 883/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 29
Jean Lambert

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) določb nacionalnega prava o področjih
socialne varnosti, kakor so opredeljena v 
Uredbi (ES) št. 883/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 
o koordinaciji sistemov socialne varnosti. 
Spremljajoča uredba o razširitvi 
koordinacije sistemov socialne varnosti na 
državljane tretjih držav, za katere navedene 
določbe ne veljajo le na podlagi njihovega 
državljanstva, se ustrezno uporablja;

Or. en

Predlog spremembe 30
Gesine Meissner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) dostopa do blaga in storitev ter dobave 
blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 
javnosti, vključno s postopki za pridobitev 
stanovanj in pomočjo ter svetovanjem, ki 
ju v skladu z nacionalno zakonodajo
nudijo službe za zaposlovanje.

Or. en



PE440.019v01-00 14/17 AM\810515SL.doc

SL

Predlog spremembe 31
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) z omejevanjem pravic, priznanih v 
odstavku 1 tega člena, v skladu z njihovim 
nacionalnim pravom; 

Or. de

Obrazložitev

Iz načela subsidiarnosti sledi, da mora biti pristojnost odločanja o tem, kako urejati nadaljnje 
pravice državljanov tretjih držav, prepuščena državam članicam. Vendar mora biti v direktivi 
vsaj določba, ki državam članicam daje celovito možnost za omejevanje pravic iz člena 12(1). 

Predlog spremembe 32
Jean Lambert

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko omejijo enako 
obravnavanje kot velja za državljane:

2. Države članice lahko omejijo enako 
obravnavanje kot velja za državljane le v 
naslednjih primerih:

Or. en
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Predlog spremembe 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) glede javnih stanovanj v primerih, ko 
je državljan tretje države bival ali ima 
pravico do bivanja na ozemlju te države 
najmanj tri leta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 34
Jean Lambert

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) glede javnih stanovanj v primerih, ko 
je državljan tretje države bival ali ima 
pravico do bivanja na ozemlju te države 
najmanj tri leta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) z omejevanjem pravic, priznanih v 
odstavkih 1(a), (b) in (g), na tiste delavce 
iz tretjih držav, ki so v delovnem 
razmerju;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 37
Sari Essayah, Carl Haglund

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) z omejitvijo pravic, dodeljenih v skladu 
z odstavkom 1(e), razen nadomestil za 
brezposelnost za osebe, ki so upravičene 
na podlagi predhodne zaposlitve v njihovi 
državi članici, državljanom iz tretjih držav, 
ki so v delovnem razmerju;

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju področja uporabe direktive, to je, da velja za osebe, ki vstopijo v državo 
članico zaradi zaposlitve, toda tudi za tiste, katerim dovoljenje za prebivanje omogoča, da 
delajo, je zelo pomembno, da člen 12 obravnava vprašanje obstoja na prebivališču 
temelječega sistema socialne varnosti, pri čemer bi države članice ohranile možnost, da 
enako obravnavanje v zvezi s socialno varnostjo omejijo na zaposlene osebe, da bi se tako 
izognili pomembnim in korenitim spremembam na prebivališču temelječih sistemih socialne 
varnosti.
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Predlog spremembe 38
Alejandro Cercas

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 39
Gesine Meissner

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je 
mogoče spodbijati pravno veljavnost vsake 
kršitve pravic iz te direktive. 

Or. en


