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Pozměňovací návrh 1
Sari Essayah

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 
Unie, práva státních příslušníků třetích 
zemí se liší podle toho, ve kterém 
členském státě vykonávají práci a jaká je 
jejich státní příslušnost. S cílem dále 
rozvinout soudržnou přistěhovaleckou
politiku, zmenšit rozdíl v právech, která 
mají občané EU a státní příslušníci třetích 
zemí, jenž legálně pracují, a doplnit 
stávající acquis v oblasti přistěhovatelctví
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 minimální
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, se, aniž je 
dotčen výklad pojmu pracovní poměr 
v jiných právních předpisech EU, vztahuje 
na jakéhokoli státního příslušníka třetí 
země, který byl přijat na území členského 
státu, oprávněně na něm pobývá a je 
oprávněn v tomto členském státě pracovat 
v rámci placeného poměru v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
v souladu se zvyklostmi daného členského 
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státu.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto návrhu je upřesněn toho, že definice „pracovníka z třetí země“ neovlivňuje 
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 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 

(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 přistěhovaleckou
politiku, snížit rozdíl v právech, která mají 
občané EU a státní příslušníci třetích zemí, 
jenž legálně pracují, a doplnit stávající 
acquis v oblasti přistěhovatelctví 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 omezit nekalou soutěž mezi 
vlastními občany a státními příslušníky 
třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného 
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záruka, která omezí nekalou soutěž mezi 
vlastními občany a státními příslušníky 
třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného 
vykořisťování.

vykořisťování.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat
na státní příslušníky třetích zemí, na které 
se vztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 
16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb, 
pokud jsou vysláni do členského státu a 
na státní příslušníky třetí země, kteří 
vstupují do některého členského státu v 
souladu se závazky obsaženými 
v mezinárodní dohodě, která usnadňuje 
vstup a dočasný pobyt určitých kategorií 
fyzických osob z oblasti obchodu a 
investic, jelikož se nepovažují za součást 
pracovního trhu dotčeného členského 
státu.

(12) Tato směrnice se nevztahuje na
vyslané státní příslušníky třetích zemí. To 
by nemělo bránit státním příslušníkům 
třetích zemí, kteří legálně pobývají a jsou 
zákonně zaměstnáni v členském státě 
a vysláni do jiného členského státu, aby 
po dobu svého vyslání nadále požívali 
stejného zacházení jako státní příslušníci 
členského státu původu, pokud jde 
o podmínky a okolnosti zaměstnání, které 
nejsou ovlivněny uplatňováním směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Pracovní podmínky podle této 
směrnice zahrnují přinejmenším mzdu 
a výpověď, podmínky bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví na pracovišti, pracovní 
dobu a dovolenou, a to při 
zohlednění platných kolektivních smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Odborné kvalifikace státního 
příslušníka třetí země získané v jiném 
členském státě, by měla být uznána 
stejným způsobem, jakým by se zohlednila 
kvalifikace občanů EU získaná v třetí zemi 
v souladu s ustanoveními směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. července 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací.

(15) Odborné kvalifikace státního 
příslušníka třetí země získané v jiném 
členském státě, by měla být uznána 
stejným způsobem, jakým by se zohlednila 
kvalifikace občanů EU získaná v třetí zemi 
v souladu s ustanoveními směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. července 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací. Právem 
na rovné zacházení přiznaným 
pracovníkům z třetích zemí, pokud jde 
o uznávání diplomů, osvědčení a jiné 
odborné kvalifikace v souladu 
s příslušnými vnitrostátními postupy, není 
dotčena pravomoc členských států 
přijmout tyto pracovníky z třetích zemí na 
svůj trh práce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Alejandro Cercas

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 příslušníci 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Ria Oomen-Ruijten

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) Pracovníci z třetích zemí by měli 
požívat rovného 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 pracovníky přicházející do 
členského státu přímo ze třetí země. 
Směrnice by však neměla pracovníkům 
z třetích zemí přinášet více práv, než jaká
přiznávají stávající právní předpisy Unie 
v oblasti sociálního zabezpečení 
příslušníkům třetí země, kteří mají 
přeshraniční prvek mezi členskými státy.
Tato směrnice by rovněž neměla přiznávat 
práva v situacích, které jsou mimo 
působnost právních předpisů Unie, jako je 
tomu např. u rodinných příslušníků 
pobývajících v třetí zemi. Tato směrnice 
přiznává práva pouze těm rodinným 
příslušníkům, kteří se připojí 
k pracovníkovi z třetí země pobývajícímu 
v některém členském státě na základě 
slučování rodin, nebo těm rodinným 
příslušníkům, kteří již v daném členském 
státě legálně pobývají.

Or. en



AM\859135CS.doc 9/29 PE460.645v01-00

CS

Pozměňovací návrh 8
Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Právo EU neomezuje pravomoc 
členských států uspořádat si své systémy 
sociálního zabezpečení. Při nedostatečné 
harmonizaci na úrovni Unie stanoví 
podmínky, za nichž jsou poskytovány 
dávky sociálního zabezpečení, a také výši 
těchto dávek a dobu, po kterou jsou 
poskytovány, právní předpisy každého 
členského státu. Při výkonu této 
pravomoci by však členské státy měly 
postupovat v souladu s právními předpisy 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Členské státy by měly zajistit rovné 
zacházení alespoň těm státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou 
zaměstnáni nebo kteří jsou po minimální 
době zaměstnání registrováni jako 
nezaměstnaní. Jakýmkoli omezením 
rovného zacházení v oblasti sociálního 
zabezpečení v rámci této směrnice by 
neměla být dotčena práva přiznaná podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 
2010, kterým se rozšiřuje působnost 
nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) 
č. 987/2009 na státní příslušníky třetích 
zemí, na které se tato nařízení dosud 
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nevztahují pouze z důvodu jejich státní 
příslušnosti1.

1 Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Rovné zacházení s pracovníky 
z třetích zemí nezahrnuje opatření 
v oblasti odborné přípravy, která jsou 
financována ze systémů sociální pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) 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
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Pozměňovací návrh 12
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sjednocený postup pro vydávání 
jediného povolení k pobytu a výkonu práce 
na území členského státu pro státní 
příslušníky třetích zemí za účelem
zjednodušit jejich přijímání a usnadnit 
kontrolu jejich právního postavení; a

a) sjednocený postup pro vydávání 
jediného povolení k pobytu pro účely
výkonu práce na území členského státu pro 
státní příslušníky třetích zemí s cílem
zjednodušit postupy pro jejich přijímání a 
usnadnit kontrolu jejich právního postavení 
a

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 13
Alejandro Cercas

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 Unie, 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 souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
v souladu se zvyklostmi daného členského 
státu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Ria Oomen-Ruijten

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“ 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 poměru 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo v souladu se zvyklostmi 
daného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) státní příslušníky třetích zemí, pokud 
jim v jiných právních předpisech EU není 
přiznána vyšší úroveň práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 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, a nemá 
vliv na odpovědnost členských států za 
přístup a přijímání státních příslušníků 
třetích zemí na jejich trhy práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ria Oomen-Ruijten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) kteří jsou vysláni, po dobu, po kterou 
jsou vysláni;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gesine Meissner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) kteří jsou vysláni, po dobu, po kterou 
jsou vysláni;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovníci z třetích zemí požívají rovného
zacházení jako občané, přinejmenším
pokud jde o:

Pracovníci z třetích zemí podle čl. 3 odst. 1 
písm. b) a c) požívají stejného zacházení 
jako občané členského státu, v němž 
pobývají, pokud jde o:

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Jean Lambert

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 
a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví na pracovišti, pracovní 
doby, dovolené a postupů v případě 
porušení pracovní kázně, při zohlednění 
platných obecných kolektivních smluv, a 
právo na hledání nového zaměstnání;

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako jakýkoli jiný pracovník musí mít i pracovník z třetí země právo zvolit si a změnit 
zaměstnavatele, jak stanoví Úmluva 143 Mezinárodní organizace práce.

Pozměňovací návrh 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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 ochrany
zdraví na pracovišti, při zohlednění 
platných obecných kolektivních smluv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Alejandro Cercas

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 
a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví na pracovišti, pracovní 
doby a dovolené, při zohlednění 
kolektivních smluv; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 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 (ES) č. 883/2004;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Alejandro Cercas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) daňové výhody; g) daňové výhody, pokud je pracovník 
považován pro daňové účely za rezidenta 
příslušného členského státu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Ria Oomen-Ruijten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) daňové výhody; g) daňové výhody, pokud je pracovník 
považován pro daňové účely za rezidenta 
příslušného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Alejandro Cercas

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 poradenských služeb 
poskytovaných pracovními úřady 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ria Oomen-Ruijten

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 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Tímto odstavcem není dotčena 
smluvní svoboda v souladu s unijním 
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a vnitrostátním právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ria Oomen-Ruijten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) poradenství poskytované pracovními 
úřady.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyžadují pro poskytnutí přístupu k 
všeobecnému a odbornému vzdělání 
doklad o přiměřených jazykových 
znalostech. Přístup k vysokoškolskému 
vzdělání může být závislý na splnění 
zvláštních podmínek týkajících se 
vzdělání;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Ria Oomen-Ruijten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyžadují pro poskytnutí přístupu k 
všeobecnému a odbornému vzdělání 
doklad o přiměřených jazykových 
znalostech. Přístup k vysokoškolskému 
vzdělání může být závislý na splnění 
zvláštních podmínek týkajících se 
vzdělání;

a) při uplatňování odst. 1 písm. c):

– omezí jeho uplatňování na ty pracovníky 
z třetích zemí, kteří jsou zaměstnáni;
– vyloučí pracovníky z třetích zemí, kteří 
byli přijati na jejich území na základě 
směrnice 2004/114/ES;
– vyloučí studijní granty a půjčky a 
stipendia či jiné granty a půjčky;
– v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy stanoví konkrétní požadavky, 
včetně jazykových znalostí a zaplacení 
školného, pro přístup k vysokoškolskému 
a pomaturitnímu vzdělání a k odborné 
přípravě, která není přímo spojena 
s konkrétním zaměstnáním;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) omezí práva udělená v odstavci 1 písm.
c), pokud jde o studijní granty;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) omezí práva udělená v odstavci 1 písm. 
c), pokud jde o studijní granty;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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 37
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

Pozměňovací návrh 38
Alejandro Cercas

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 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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 

vypouští se
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zemí, kteří jsou již zaměstnáni;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ria Oomen-Ruijten

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 41
Jean Lambert

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;

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 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 43
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 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 44
Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 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) použije kritéria pobytu (pro dávky 
poskytnuté na základě pobytu, nikoli však 
pro dávky související se zaměstnáním), 
pokud je povolení k pobytu vydáno 
k jiným účelům než k práci, avšak výkon 
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práce umožňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 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) práva poskytnutá v odst. 1 písm. e) 
pracovníkům z třetích zemí mohou být 
omezena pouze u těch pracovníků, kteří 
byli zaměstnáni po dobu kratší 6 měsíců, 
přičemž u osob registrovaných jako 
nezaměstnané tato práva omezit nelze. 

Členské státy mohou navíc rozhodnout, že 
ustanovení odst. 1 písm. e) týkající se 
rodinných dávek se nevztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří jsou 
oprávněni pracovat na území členského 
státu po dobu nejvýše šesti měsíců, státní 
příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati 
za účelem studia, ani na státní příslušníky 
třetích zemí, kteří jsou oprávněni 
k výkonu práce na základě víza.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 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) u pracovníků z třetích zemí, 
neomezí však tato práva u pracovníků 
z třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni 
nebo kteří byli zaměstnáni po dobu 
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nejméně 6 měsíců a kteří jsou 
zaregistrováni jako nezaměstnaní.
Členské státy mohou navíc rozhodnout, že 
ustanovení odst. 1 písm. e) týkající se 
rodinných dávek se nevztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří jsou 
oprávněni pracovat na území členského 
státu po dobu nejvýše šesti měsíců, státní 
příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati 
za účelem studia, ani na státní příslušníky 
třetích zemí, kteří jsou oprávněni 
k výkonu práce na základě víza.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 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) u pracovníků z třetích zemí, 
neomezí však tato práva u pracovníků 
z třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni 
nebo kteří byli zaměstnáni po dobu 
nejméně 6 měsíců a kteří jsou 
zaregistrováni jako nezaměstnaní.

Členské státy mohou navíc rozhodnout, že 
ustanovení odst. 1 písm. e) týkající se 
rodinných dávek se nevztahuje na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří jsou 
oprávněni pracovat na území členského 
státu po dobu nejvýše šesti měsíců, státní 
příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati 
za účelem studia, ani na státní příslušníky 
třetích zemí, kteří jsou oprávněni 
k výkonu práce na základě víza.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Ria Oomen-Ruijten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) uplatňování odst. 1 písm. g) 
omezí na případy, kdy se bydliště nebo 
obvyklé místo pobytu rodinných 
příslušníků, pro které pracovník uplatňuje 
nárok na dávky, nachází na území 
dotyčného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sari Essayah

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 třetí zemi, kteří 
odvozují svá práva od tohoto pracovníka, 
obdrží v souvislosti se stářím, s invaliditou 
a s úmrtím zákonný důchod vyplývající 
z předcházejícího zaměstnání pracovníka, 
na nějž vznikl nárok v souladu s právními 
předpisy stanovenými v článku 3 nařízení 
(ES) č. 883/2004, za stejných podmínek 
a podle stejné výměry jako státní 
příslušníci daných členských států, když 
se odstěhují do třetí země. Členské státy 
mohou toto ustanovení uplatňovat 
podmíněně v závislosti na existenci 
dvoustranných dohod, které uznávají 
vzájemný převod důchodů a v jejichž 
rámci je stanovena technická spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Jean Lambert

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 tohoto 
pracovníka, obdrží v souvislosti se stářím, 
s invaliditou a s úmrtím zákonný důchod 
vyplývající z předcházejícího zaměstnání 
pracovníka, na nějž vznikl nárok 
v souladu s právními předpisy 
stanovenými v článku 3 nařízení (ES) 
č. 883/2004, za stejných podmínek a podle 
stejné výměry jako státní příslušníci 
daných členských států, když se odstěhují 
do třetí země; pokud z jakéhokoli důvodu 
nezakládají odvody na sociální 
zabezpečení či konkrétní příspěvky do 
důchodového systému vznik důchodových 
nároků či vyplácení těchto nároků, musí 
být před odjezdem státního příslušníka 
třetí země proplaceny;

Or. en

Odůvodnění
Jednání, kdy jsou jednotlivci vědomě nuceni přispívat do důchodových systémů (včetně 
státních), z nichž jim nevzniká žádný prospěch, lze považovat za diskriminační. 

Pozměňovací návrh 51
Ria Oomen-Ruijten

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 třetí zemi, kteří 
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odvozují svá práva od tohoto pracovníka, 
obdrží v souvislosti se stářím, s invaliditou 
a s úmrtím zákonný důchod vyplývající 
z předcházejícího zaměstnání pracovníka, 
na nějž vznikl nárok v souladu s právními 
předpisy stanovenými v článku 3 nařízení 
(ES) č. 883/2004.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Uplatňováním této směrnice nejsou 
dotčeny práva a zásady obsažené 
v Evropské sociální chartě ze dne 18. října 
1961 a v Evropské úmluvě o právním 
postavení migrujících pracovníků ze dne 
24. listopadu 1977. 

Or. en


